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                                               Znak Sprawy: ZP/220/36/22                            
Dotyczy: dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby  II Kliniki Okulistyki SPSK-2.
WYJAŚNIENIE NR 1
Wykonawca nr 1 
Pytanie 1 – Dotyczy Pakietu nr 2 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu 
hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. 
Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w 
zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D 
Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do 
kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewkę o ww. parametrach.

Pytanie 2 – Dotyczy Pakietu nr 3 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę z filtrem światła fioletowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. soczewkę

Pytanie 3 – Dotyczy Pakietu nr 5 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu 
hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. 
Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w 
zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D 
Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do 
kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewkę o ww. parametrach.

Pytanie 4 – Dotyczy Pakietu nr 7
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o uwodnieniu 1-4% i współczynniku 1.52?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. soczewkę 

Pytanie 5 – Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 1 
Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, lepkości 400 000 mPas, osmolarności 270-400 mOs/kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. wiskoelastyk.

Pytanie 6 – Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 2
Czy zamawiający dopuści również HPMC o parametrach wymienionych poniżej:
Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% 
(HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej  i małym napięciu 
powierzchniowym. Preparat wysoce dyspersyjny.
Lepkość: 4 500 - 9 500 mPas 
Ph: 6.8 do 7.6
Osmolarność: 270-400
Masa cząsteczkowa: powyżej 80 000 Da
Objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. wiskoelastyk.

Wykonawca nr 2
Pytanie 1, dot. Zadania nr 2:
	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższego asortymentu:
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: 
- jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); 
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); 
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji: preloaded – jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewkę o ww. parametrach.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 3:
	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższego asortymentu:
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: 
- jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: < 3%
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.51;
- współczynnnik Abbego: 43;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); 
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); 
- angulacja 0°;
- doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu się soczewki z zakładkami Cornerstone);
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji:  preloaded – jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm;
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewkę o ww. parametrach.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 5:
	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższego asortymentu:
Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: 
- jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); 
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); 
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji: preloaded – jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. soczewkę 

Pytanie 4, dot. Zadania nr 5:
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy w Zadaniu nr 5 Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek sferycznych czy asferycznych?
Odpowiedź: Zamawiający w zakresie zadania nr 5  wymaga zaoferowania soczewek asferycznych.

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy:
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wymagalnego, minimalnego okresu przydatności do użycia oferowanych soczewek. W ww. paragrafie Zamawiający podaje 24 – miesięczny natomiast w Rozdziale II SWZ, 12- miesięczny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 12- miesięcznego terminu w zakresie przydatności do użycia oferowanych soczewek.
§ 3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy w chwili obecnej brzmi następująco:
Wykonawca gwarantuje, że wyroby dostarczane Zamawiającemu będą posiadały okres przydatności do użycia minimum 12-miesięczny, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  


                                                                                                  Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR


