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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 2

Wykonawca nr 3
1.	(zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki o dioptrażu od +7,50D do +31,0D z krokiem co 0,5D oraz w pozostałym zakresie innego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.	(zadanie nr 3) Czy Zamawiający w ramach dioptrażu –5.0 D do +5,0D oraz od 31.D do 36.0D dopuści soczewkę hydrofilną  innego producenta posiadającą wymagane parametry?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.	(zadanie nr 5) Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową o uwodnieniu poniżej  0,3%, dioptrażu od +6,0D do +30,0D z krokiem co 0,5D?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Wykonawca nr 4
Pytanie nr 1:
Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu w SWZ rozdział IV  pkt. 4 oraz we Wzorze Umowy § 1 ust. 3:
4.	Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż 80% wartości umowy/zadania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia na poziomie 80%

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie cesji praw i obowiązków.

Pytanie nr 4:
Dotyczy Wzoru umowy § 11 ust. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:
	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

	 w wysokości 5% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

w wysokości 0,1% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki                                        w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień;
w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

Pytanie nr 5:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy:
Proszę o zweryfikowanie poniższego zapisu:
Zobowiązujemy się realizować zamówienie przez  12 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Oświadczamy, iż dostawy cząstkowe będziemy realizować w terminie nie dłuższym niż …….. dni robocze  (max. 5) od dnia złożenia  zamówienia  
  *W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni terminu dostaw cząstkowych Zamawiający uzna 
   53-dniowy termin realizacji dostaw cząstkowych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że prawidłowy termin realizacji dostaw cząstkowych to max. 5 dni roboczych. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni terminu dostaw cząstkowych Zamawiający uzna 5-dniowy termin realizacji dostaw cząstkowych.

Pytanie nr 6:
Proszę o wyjaśnienie który termin jest wiążący:
Zapis w formularzu ofertowym:
4.	Zobowiązujemy się dostarczać oferowany przez nas przedmiot zamówienia z terminem ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
czy
Zapis we Wzorze Umowy - § 3 ust. 5
5.	Wykonawca gwarantuje, że wyroby dostarczane Zamawiającemu będą posiadały okres przydatności do użycia minimum 24-miesięczny, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SWZ wkradła się omyłka a wyroby dostarczane Zamawiającemu winny  posiadać okres przydatności do użycia minimum 12-miesięczny, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego- dotyczy wszystkich zadań.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę o średnicy części optycznej warunkowanej zakresem mocy:
- 6.2mm od 0.0D do +15.0D
- 6.0mm od +15.5D do +22.0D
- 5.6mm od +22.5D do +30.0D?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę o zakresie mocy od 0.0D do + 30.0D: od 0.0D do + 10.0D co 1.0D; od + 10.0D do + 30.0D co 0.5D?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę o zakresie mocy od 0,0D do + 34D, w przedziale: 0,0D do + 10,0D co 1,0D; + 10,0 do +30,0D co 0,5D; +30,0D do +34,0D co 1,0D? Pozostałe parametry zgodne z zapisem w specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści soczewkę typu MICS o średnicy części optycznej warunkowanej zakresem mocy:
- 6.2mm od 0.0D do +15.0D
- 6.0mm od +15.5D do +22.0D
- 5.6mm od +22.5D do +30.0D?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści soczewkę typu MICS o zakresie mocy od 0.0D do + 30.0D: od 0.0D do + 10.0D co 1.0D; od + 10.0D do + 30.0D co 0.5D?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści soczewkę toryczną hydrofobową o następujących właściwościach:
- stopień uwodnienia 4% (Glistening Free Material)
- długość całkowita 12.5mm
- współczynnik refrakcji 1.54
- zakres mocy od 0,0D do + 34D, w przedziale: 0,0D do + 10,0D co 1,0D; + 10,0 do +30,0D co 0,5D; +30,0D do +34,0D co 1,0D?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 5
Pytanie dot. Zadania nr 7
Czy Zamawiający dopuści soczewkę bitoryczną wykonaną z akrylu hydrofilnego z powierzchnią o właściwościach hydrofobowych, stopień uwodnienia 25%, długość całkowita 11,0 mm, współczynnik refrakcji 1,46, dioptraż sfera od -10,0D do +32,0D podział co 0,5D, cylinder od +1,0D do 12,0D podział co 0,5D?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. Projektu umowy §3 ust. 1
Czy Zamawiający dopuści soczewki bitoryczne, których termin dostawy w zakresie mocy standardowych (sph od +6,0 do +28,0 D oraz cyl od +1,0 do +4,0 D) wynosi do 5 dni, w pozostałych mocach do 6 tygodni (dot. Zadania nr 7)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca, który skorzysta z ww. dopuszczenia w zakresie terminu dostawy soczewek torycznych (dotyczy tylko zadania nr 7) winien odpowiednio zmodyfikować Formularz oferty powołując się na Wyjaśnienie nr 2.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłużony 6 tygodniowy termin dostawy dla ww. soczewek nie ma wpływu na kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy zamówień cząstkowych z uwagi na to, że są to soczewki skrajne, bardzo rzadko używane w klinice a specyfika ich  wyprodukowania powoduje, że nie mogą one być dostarczone w terminie do 5 dni roboczych 


Pytanie dot. Zadania nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek oraz jednorazowych systemów implantacyjnych, przy założeniu, iż suma cen cząstkowych za w/w elementy składowe, będzie równa cenie jednostkowej wykazanej we formularzu cen jednostkowych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opisany sposób prezentowania danych na fakturze.


Pytanie dot. Projektu umowy §3 ust. 5
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do wymaganego okresu przydatności, gdyż w Projekcie umowy jest mowa o 24 miesiącach, natomiast we Formularzu oferty o 12 miesiącach (dot. Zadania nr 7)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyroby dostarczane Zamawiającemu winny  posiadać okres przydatności do użycia minimum 12-miesięczny, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego- dotyczy wszystkich zadań.

Pytanie dot. Projektu umowy §11 ust. 1 lit. b)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 10 zł dziennie za każdy dzień zwłoki (dot. Zadania nr 7)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Wykonawca nr 6

1. Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe z akrylu hybrydowego –
połączenie cech akrylu hydrofilnego i hydrofobowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 8 pozycję nr 2 do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w Zadaniu nr 8 poz. 1 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masię cząsteczkowej 3mln Da, lepkości 200.000mPas, osmolarności: 300-350mOsmol/l i pojemności amp.-strz. a’1,1ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


                                                                                                  Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR


