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                                                                        Poznań,  dnia  07.08. 2019 

r. 

Dz. Z. P. 26/10/ 19                                                              

                 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 laboratoryjnych plastikowych i szklanych dla pracowni Centralnego 

Laboratorium, opublikowanego  w Biuletynie zamówień Publicznych  w  dniu  30.07.2019r 

                                           WYJAŚNIENIE NR 1 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 
2018 poz. 1986) wyjaśniam:  
 

1. dot. zapisów umowy § 2 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu 
powyżej 150,00 zł netto”  

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania 
transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe 
niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

2. dot. zapisów umowy  §7 ust. 1 
Prosimy o modyfikacje zapisu w ust. 1 na nasypujący zapis: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będący 
wyrobem medycznym posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania (…)”. Prośbę swoją motywujemy tym ,iż 
producent nie wszystkie produkty z części nr 1 zakwalifikował jako wyroby medyczne.  

Odp: Zamawiający  wyraża zgodę na  doprecyzowanie  powyższym zapisem niniejszego paragrafu umowy.  

3. dot. zapisów umowy §9 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a 
nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 
Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę 
z tytułu wykonania zamówienia. 

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

4. dot. tabeli asortymentowo-cenowej  Części nr 1 poz. 6 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie końcówki 100 ul z filtrem w statywie bezbarwnej spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza końcówki bezbarwne typu Eppendorf lub równoważne 100 ul z filtrem w statywie – 
sterylna, pakowana  po 96 szt. 
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5. dot. tabeli asortymentowo-cenowej  Części nr 1 poz. 7 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie końcówki 1000 ul z filtrem w statywie bezbarwnej spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza końcówki bezbarwne typu Eppendorf lub równoważne, 1000 ul z filtrem w statywie – 
sterylne, pakowane po 100 szt. 

6. dot. tabeli asortymentowo-cenowej  Części nr 1 poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie końcówek sterylnych 0,1-20 ul i spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza końcówki sterylne, 0,1 – 20 ul,  z filtrem  w  statywie typu Eppendorf  lub równoważne,   

( 1 op. a 96 szt.) 

 

7. dot. tabeli asortymentowo-cenowej  Części nr 1 poz.11 
Prosimy o dopuszczenie probówki 8 ml do badań serologicznych i spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza probówki polistyren,  okrągłodenne o poj. 8 ml. przejrzyste z polistyrenu 13x100 mm do 
badań serologicznych. 

 

 

  Z  poważaniem 

  Dyrektor Szpitala 

dr Maciej Sobkowski 

                                                                          

 

 


