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            Poznań, dnia 23.04.2018r. 
Dz. Z. P.  13/36/18 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę wyrobów medycznych 

 
 
                       WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola 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 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
       Zestaw 1  
 
Czy zamawiający w pak 27 poz. 1 wymaga folii bakteriobójczej będącej zgodnej z klasyfikacją wyrobów medycznych, klasy III. Posiadającej certyfikat CE 
jednostki notyfikowanej potwierdzający klasę III? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
       Zestaw 2 
 
Część nr 1,  poz. 2 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału 
większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część nr 1,  poz. 2 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrznie osadzoną w konektorze, która nie wystaje poza 
obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z drenem 9,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, szybkość 
przepływu 167 ml/min. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Część nr 10,  poz. 1 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku - typ szlifu igły ołówkowy z 
bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo), boczny otwór 
na szczycie ogranicza pienienie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne  ampułki – fiolki. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw 3 
 
Dotyczy Części nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, 
poziomie nawilżania 31 mgH2O przy Vt=50 ml, waga 9 g, przestrzeń martwa 8 ml, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer, 
jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Części nr 20 
Czy Zamawiający dopuści obwód o długości ramion 180 cm? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Dotyczy Części nr 20 
Czy Zamawiający dopuści obwód w zestawie z filtrem pakowanym osobno? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy Części nr 32 
Czy Zamawiający dopuści obwód w zestawie z filtrem pakowanym osobno? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
       Zestaw  4 
 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 20 układu oddechowego do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur 
wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z 
portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze 
proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i 
wylocie oraz Y z osobno pakowanym  filtrem o wadze 24 gr i przestrzeni martwej 39,64 ml. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 układu oddechowego 7-dniowego, jednorurowego, dwuświatłowego z 
pionową membraną  zapewniającą wymianę termiczną, rura karbowane długość 180cm, dodatkowa rura karbowana do worka 120cm, z osobno 
pakowanym filtrem  hydrofobowym elektrostatycznym;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 99,999%; o wadze max 
24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania 
mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8   o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 
500ml:  22.15;  z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie 
kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, 
ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 

3. Ad par. 2 ust. 4 wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy, towar 
wysyłany jest z magazynu za granicą, natomiast faktury z biura mającego inną lokalizację, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do 
każdej dostawy dołączony jest dokument WZ (zawierający informacje o numerach katalogowych, numerach partii, terminu ważności i ilości 
towaru, a także odniesienie do umowy oraz zamówienia), faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje także 
możliwość przesyłania skanu faktury lub faktury w formie pliku .pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury 
przesyłanej drogą pocztową), w dniu dostawy. Czy Zamawiający dopuszcza którąś z możliwości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę  na  dołączenie  do każdej dostawy dokumentu WZ zawierającego informacje  tożsame    pod warunkiem przesłania  
w tym samym dniu skanu faktury lub faktury w formie pliku .pdf na adres: apteka@gpsk.ump.edu.pl  a  następnie  dostarczenie  oryginału 
faktury w ciągu 48 godzin pocztą. 
 

4. Ad par. 9 ust. 1a) wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, co jest 
powszechnie stosowaną wysokością kar.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 5 
Dotyczy Części nr 6 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy podpisania umowy 
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. 
Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prześle umowę  na adres wskazany w formularzu oferty bądź  na adres poczty elektronicznej. 
 
Dotyczy SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa  w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy -Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
Dotyczy § 9 pkt.1a wzoru umowy 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. 
Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest 
niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o 
zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy § 9 pkt.1b i c wzoru umowy                                                                                                                    
 Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto  w przypadku odstąpienia od umowy.... 
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach 
naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie 
są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy § 10 pkt.2.2 wzoru umowy 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić 
jednostronnie w każdej chwili: w szczególności, w przypadkach: b. w przypadku trzykrotnego kolejnego dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, 
wadliwego, złej jakości lub ze zwłoką w okresie jednego kwartału, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony 
towar w terminie określonym w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 


