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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 nr 1      
 

Pytanie 1. 

Dotyczy: Część nr 3. 

 

Czy zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny system renomowanej firmy „Boston Scientific” składający się z taśmy oraz prowadnika ze 

specjalnie zaprojektowaną, kompatybilną z kotwiczkami taśmy końcówką  do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 

kobiet techniką pojedynczego nacięcia, z możliwością mikro regulacji, o charakterystyce taśmy: monofilamentowa (100% polipropylen), ze 

zgrzanymi  krawędziami taśmy na odcinku 4 cm, co potencjalnie zmniejsza ryzyko podrażnienia cewki moczowej, kotwiczona do mięśni 

zasłonowych wewnętrznych, nie przechodząca przez otwór zasłonowy wraz z prowadnikiem o średnicy (z rurką wypychającą) 3,5mm, 

wyposażonym w ergonomiczny uchwyt i znak identyfikujący środek taśmy oraz z mechanizmem wypychającym umożliwiającym łatwą 

implantację taśmy? 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
      
 
       Zestaw nr 2  
 
Część nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści taśmę z systemem wielorazowych aplikatorów? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 
 

Czy Zamawiający może określić do jakiej metody, TOT bądź TVT, mają być przystosowane aplikatory? 

Odpowiedź: 



 

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 
 

 

     Strona 2 z 3 

 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 61 841 96 73, 61 841 96 20 

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

 

 

Zgodnie z SIWZ, taśmy zakładane są przez  otwory  zasłonowe czyli TOP – do tego aplikatory. 

    

Część nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 9mm÷13mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 
    

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? 

Odpowiedź: 
Tak. 

 

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 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 dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego 

wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed 

odstąpieniem od umowy na podstawie § 8 ust. 3 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 
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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. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 

 


