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                                Poznań,  dnia  13.02. 2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 33/ 18                                                               

 Uczestnicy  postępowania   

       prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  

wyrobów medycznych jednorazowego użytku, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  

26.01.2018r.  2017 /S 018 - 036540 

WYJAŚNIENIE NR  3  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, 

na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 

1579) wyjaśniam:  

Zestaw nr 1 

1)   Pytanie dot. części nr 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów do stosowania do 6 miesięcy o 

następującym składzie: miękki stent jednostronnie otwartym w rozmiarze CH 4,7, dł. 28 cm, skalowany co 5 cm,  prowadnik o 

długości 125 cm, zacisk, popychacz do wyboru opcjonalnie 1. Cienki do URS o długości 70 cm lub  2. Inteligentny umożliwiający 

sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 53cm. Pakowany pojedynczo.  

 Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Zestaw nr 2 

Pakiet 24 

Poz. 1.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymazówek o śr. główki 5 mm. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza 

Poz. 2.  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wymazówek  z podłożem Stuart o śr. probówki 13 mm i śr. główki 5 mm. Pozostałe 

parametry zachowane.. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza 

 

Zestaw nr 3   

Pytanie 1 

Dotyczy: części nr 12 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną osłonę medyczną w formie rękawa o wymiarach 15x61 cm, wykonana z 

poliuretanu, wyposażoną w dwie lepne służące do zamocowania osłony na urządzeniu? 

Odp:  Zamawiający dopuszcza 
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Zestaw nr 4 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 1 lit. b – d poprzez nadanie mu brzmienia: 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
 
b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości 
brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy ,  
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości 
brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy ,  
d. za nie udostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich 
przedstawienia w wysokości 50,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie. 
 
Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w zakresie  § 9 ust. 1 lit. b-d. 
 

  

     

 


