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                                      Poznań,  dnia  15.02. 2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 47/ 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  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 nr 1 

Część 18, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm o rozmiarze całkowitym 40x42cm w tym powierzchnia lepna 40x36cm, opakowanie 

a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 18, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści folię bez znacznika uwolnienia linera? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 18, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 24, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o długości 150mm? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 29, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści gazik o gramaturze 40g/m2, w rozmiarze po rozłożeniu 30x65mm, złożony 30x32,5mm, w op. 50 x 2 szt. 

(100 szt. w op.) z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 
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Część 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Część 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej bez określenia „wzmocniona”? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Część 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2”? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Część 32, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła? 

Odp:  Nie,zgodnie z SIWZ 

 

Część 32, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwy bezbarwnego? 

Odp:  Nie,zgodnie z SIWZ 

 

Część 32, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej bez określenia „wzmocniona”? 

Odp:  Nie,zgodnie z SIWZ 

 

Część 32 – Czy Zamawiający pod pojęciem igła wzmocniona oczekuje zaoferowania igły wykonanej z najwyższej jakości stali 

chirurgicznej serii 300 odpornej na złamania i odkształcenia? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 33, pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości 

stalic chirurgicznej serii 300 odpornej na złamania i odkształcenia? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 33, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250cm? 

Odp:  Nie,zgodnie z SIWZ 

 

Część 33, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych po 4 sztuki w saszetce? 

Odp:  Nie,zgodnie z SIWZ 

 

Część 35, pozycja 1 – 3 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie 

konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji. 

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ 
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Część 40, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 5,7g oraz przestrzeni martwej 12,5ml? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Zestaw nr 2 

Pytanie 1, dotyczy części nr 32  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 32 zamiast opisanych  szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne 

wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), 

powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 

140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od 

wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2, dotyczy części nr 32 , pozycja 8,9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 32 w poz. 8,9  szwów niebarwionych.  

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3, dotyczy części nr 33  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szwów niewchłanialnych, syntetycznych, plecionki powlekanej 

wykonanej z włókien poliestrowych powleczonych silikonem czy włókien poliamidowych powleczonych silikonem. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 4, dotyczy części nr 33 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 33 poz.1 szew z igłą okrągłą ½ koła 16 mm z nitką 3-0 75 cm. 

Odp:  Tak. 

 

Pytanie 5, dotyczy części nr 33 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 33 poz.2 szew z igłą okrągłą ½ koła 16 mm z nitką 4-0 75 cm. 

Odp:  Tak. 

 

Pytanie 6, dotyczy części nr 33 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 33 poz.3 szew wykonany z  włókien poliamidowych powleczonych silikonem  

podwiązki 0 o długości 7x75cm lub szwów niewchłanialnych, syntetycznych, plecionki powlekanej wykonanej z włókien poliestrowych 

powleczonych silikonem podwiązka 0 o długości 6x75 cm  

Odp:  Nie 
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Pytanie 7, dotyczy części nr 33 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 33 poz.4 szew wykonany z  włókien poliamidowych powleczonych silikonem  

podwiązki z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 48 mm z nitką 5 o dł. 4x75 cm. . W przypadku braku zgody na proponowaną zmianą 

prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 8, dotyczy części nr 34  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 34 zamiast opisanych  szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne 

wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), 

powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 

140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od 

wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 9, dotyczy części nr 34 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 34 poz. 1 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 10, dotyczy części nr 34 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 34 poz. 2 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 11, dotyczy części nr 34 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 34 poz. 3 szwu z igłą okrągłą ½ koła 17 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 12, dotyczy części nr 35 poz. 4,5,6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w  części 35 poz. 4,5,6 zamiast opisanych szwów szwy o następujacych parametrach 

syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedyńczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu 

trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie 

zakończone w okresie 180 dni. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 12, dotyczy części nr 35 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 35 poz. 4 szwu z igłą okrągłą ½ koła 27 mm z nitką 1 o dł. 75 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 13, dotyczy części nr 35 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 35 poz. 5 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 37 mm z nitką 0 o dł. 90 cm 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

Zestaw nr 3 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  projektu przyszłej umowy w zakresie 

zapisów § 9 ust. 1:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto 

niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej partii zamówienia, 

 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 

 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

do ich przedstawienia w wysokości 200,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą nieudostępnione dokumenty. 

 
Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów  paragrafu  9 ust.1. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów powyższego paragrafu. 

Zestaw nr 4 

Pakiet 9: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby narzędzia było wykonane z matowanej jedwabiście stali i wyraził zgodę na zaoferowanie 

narzędzi metalowych wykonanych ze stali nierdzewnej, nieodbijającej światła? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

Pakiet 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby narzędzia były pakowane w dyspenser  pozwalający na pojedyncze wyciąganie narzędzi? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

Pakiet 9 poz. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła o dł. 13 cm? 

Odp:  Nie. 

Pakiet 9 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła o dł. 13 cm? 

Odp:  Nie. 
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Pakiet 9 poz. 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pincety o dł. 15 cm? 

Odp:  Nie 

Pakiet 9 poz. 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pincety o dł. 12,5 cm? 

Odp:  Nie 

Pakiet 9 poz. 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek o dł. 14 cm? 

Odp:  Nie 

Pakiet 9 poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o dł. 11 cm? 

Odp:  Nie 

Pakiet 9 poz. 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek tępo-tępych? 

Odp:  Nie 

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 jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych 



 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

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

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

    

 

                      Dział Zamówień Publicznych 
                    tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20 

                                             e-mail: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl 

 

     Strona 7 z 7 

dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie 

ilościowym.” 

            Odp:  Zamawiający, będzie  realizował  przedmiot zamówienia 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 zapisów 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 zapisów powyższego paragrafu. 

Zestaw nr 5 

Część 8 Poz.1 

Czy zamawiający dopuści koreczki w kolorze czerwonym lub niebieskim, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw nr 6 
Część nr 29 – Gaziki do dezynfekcji, odkażania skóry  

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia gaziki do dezynfekcji powierzchni oraz drobnego sprzętu medycznego, na bazie 70% 
alkoholu izopropylowego, wykonane z włókniny “spunbond”, spektrum działania B, F, MRSA w czasie do 5min, redukcja 
drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, przebadanych według 3 norm: EN 1276, EN 14561, EN 14562, gaziki o 
rozmiarze 5,5cm x 5,5 cm po rozłożeniu 16,5cm x 10,5cm, pakowane w pojedyncze saszetki po 100 sztuk?  

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 

 


