GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
www.gpsk.ump.edu.pl
Poznań, dnia 12. 12. 2017 r.

Dz. Z. P. 30/ 29 / 17

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, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.11.2017 r. 2017 /S 223-463243.

WYJAŚNIENIE 5 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 1
Pakiet 19 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek przeznaczonych dla wcześniaków poniżej 700g, wchłaniające do 35g płynu?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 19 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek przeznaczonych dla wcześniaków o wadze od 600 do 1200g, wchłaniające do 60g
płynu, w opakowaniu jednostkowym a’21 z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 19:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty świadectwa jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?
Odp: Nie
Pakiet 20 poz. 1-3:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty świadectwa jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?
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Odp: Nie
Pakiet 20 poz. 1-3:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Opinii Instytutu Matki i Dziecka dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu?
Odp: Nie
Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający przez pieluchy SE rozumie rozmiar Extra Small?
Odp: Tak, zgodnie z SIWZ.
Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek w następujących rozmiarach:


XS – 40-60 cm,



S – 55 – 80 cm,



M – 75 – 110 cm,



L – 100 – 150 cm,



XL – 130 170 cm.

Odp: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowanie pieluchomajtki posiadały chłonność:


XS – 1 800g,



S – 2 100g,



M – 2 900g,



L – 3 200g,



XL – 3 200g.

Odp: Nie wymaga, dopuszcza.
Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowanie pieluchomajtki posiadały podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na
opatymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Odp: Nie wymaga, dopuszcza.
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Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pieluchomajtki były wykonane z jednolitego laminatu na całej powierzchni?
Odp: Nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w
dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Odp: Nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza
możliwość wycieków?
Odp: Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:

1.

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy?
Odp: Tak

2.

Zważywszy na treść § 2 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na
pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej
Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest
zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia
7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających
zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza
potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy
„nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po
stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw,
warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku
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jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do
prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”
Odp: Zamawiajacy będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
3.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust.
1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości umowy,
nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej
znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości umowy, a nawet mogłaby
przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę
proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.

4.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed
odstąpieniem od umowy na podstawie § 10 ust. 2 lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania
umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy
przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć
skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.

ZESTAW 2
Część nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym
koniec igły przed przypadkowym zakłuciemz samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję
filtra hydrofobowego, z 4 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach:
Rozmiar kaniuli
Rozmiar cewnika w
Przepływ
(GAUGE)
mm
ml/min
14 G

2,0 x 45

290

16 G

1,70 x 45

200

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20
e-mail: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
Strona 4 z 9

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
www.gpsk.ump.edu.pl
17 G

1,50 x 45

140

18 G

1,20 x 45

100

1,20 x 32

110

20 G

1,00 x 32

64

22 G

0,80 x 25

38

Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PUR, z 3 paskami radio-cieniującymi, bez nazwy na kniuli, w rozmiarach:
Rozmiar kaniuli
Rozmiar cewnika w
Przepływ
(GAUGE)
mm
ml/min
14 G

2,1 x 45

270

16 G

1,80 x 45

200

17 G

1,50 x 45

140

18 G

1,30x 45

85

20 G

1,1 x 32/33

55

22 G

0,90 x 25

33

Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 6, poz. 1
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli, gdyż nie ma to uzasadnionego zastosowania. W przypadku
zaistnienia incydentu medycznego ,,wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii
lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich
odłączalne elementy’’.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 6, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie idealnie centralnie w osi. Taki opis
umieszczenia koreczka wskazuje bowiem na jednego producenta kaniul, B. Brauna i znacznie ogranicza wolną konkurencję.
Odp: Zgodnie z SIWZ.

Część nr 7, poz. 1
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej pozycji strzykawki tuberkulinowej z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm, sterylizowanej
tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
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Część nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 8, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowego, przeźroczystego opatrunku z folii poliuretanowej pokrytego klejem akrylowym
równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty- posiadający dwa dodatkowe paski mocujące do mocowania
kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis. Rozm.: 7x9 cm.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 8, poz. 1
Proszę od opuszczenie opatrunku do mocowania kaniul włókninowego z wcięciem an port pionowy, bez okienka w miejscu wkłucia.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 8, poz. 1
Proszę od opuszczenie opatrunku do mocowania kaniul wykonanego z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 8, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz
osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę,
chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancja leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona
polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 2-5
Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 2-5
Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-22ml, 50-60 ml?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
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Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 6-9
Czy Zamawiający dopuści strzykawki, gdzie cylinder wykonany z polipropylenu, a tłok z polietylenu?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 6-9
Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-22ml, 50-60 ml?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 13
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, przeźroczystą, która nie wystaje
poza obręb koreczka, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z dwoma drenami 9,5 cm, szybkość przepływu 143 ml/min.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
Część nr 9, poz. 14
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, przeźroczystą, która nie wystaje
poza obręb koreczka, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z trzema drenami 9,5 cm, szybkość przepływu 145 ml/min.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
\Część nr 10, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga strzykawki z kontrastującym tłokiem?
Odp: Zgodnie z SIWZ.
ZESTAW 3

Pakiet 3 poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych wyłącznie na powierzchni wewnętrznej,
o długości min. 301 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic niejałowych, nitrylowych, o grubość
ścianki na palcu 0,12 mm, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, niebieskie, wytrzymałość min. 8 N,
oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat.
III, EN 374 -1 ( z wył. pkt.5.3.2),2, 3, ASTM F 1671, AQL=1,0 fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym,
przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu, przebadane na
przenikalność min. 15 związków chemicznych w tym barierowości na alkohole wchodzące w skład środków
dezynfekcyjnych izopropanolu (min. 15 min)- informacja na opakowaniu, przebadane na min.15 leków cytostatycznych,
badania na zgodność z normą EN 455 w formie raportu z badań producenta zgodne z próbkami nie starsze niż z 2015.
Rozmiar XS, S, M, L, XL wg potrzeb zamawiającego. Opakowanie 100 sztuk.
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.
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Pakiet 4 poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. projektu umowy:
1.
2.

3.

4.
5.

Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 6 projektu umowy.
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 1 lit. a) oraz do wysokości 100 zł w §
9 ust. 1 lit. d).
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 lit. b) oraz c) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna
w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od
wartości brutto całej umowy.
Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają
Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w
przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ
ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 12 ust. 3.1 następującego zapisu: „Zmiana
umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie (aneks zostanie sporządzony w celach porządkujących).”
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 12 ust. 4.8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana
umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp: Ad.1 - Ad.5. Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w powyższym zakresie.
ZESTAW 4
Część nr 11- Butelki na pokarm, jednorazowego użytku
1. Czy zamawiający dopuści butelki na pokarm niebędące wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach
medycznych( Dz.U. z 2010r nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami)? Oferowane przez bas butelki są sterylne i przeznaczone do
użytku szpitalnego. Jeśli nie , proszę o wyjaśnienie.
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ. Butelki przeznaczone są dla wcześniaków i noworodków dlatego wymagamy , aby były wyrobem
medycznym.

Część nr 12 - Butelki na pokarm, jednorazowego użytku
1. Czy zamawiający dopuści butelki na pokarm niebędące wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach
medycznych( Dz.U. z 2010r nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami)? Oferowane przez bas butelki są sterylne i przeznaczone do
użytku szpitalnego. Jeśli nie , proszę o wyjaśnienie.
Odp: Nie, zgodnie z SIWZ. Butelki przeznaczone są dla wcześniaków i noworodków dlatego wymagamy , aby były wyrobem
medycznym.
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2.

Czy zamawiający dopuści butelki na pokarm o pojemności 50 ml?
Odp: Tak.

3.

Czy zamawiający dopuści butelki na pokarm o pojemności 100 ml?
Odp: Tak.
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