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                                                   Poznań, dnia  31.01.2017r 

             Dz. Z. P. 75/ 15/17                                                       

                    

    Uczestnicy  postępowania   

                prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  poniżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach   wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  portów 

naczyniowych pod kontrolą USG . 

                 

       WYJAŚNIENIE  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 2015 poz. 2164 ze. zm.) 

wyjaśniam:  

Pytanie  nr  1  z  dnia  27.01.2017r   
Pakiet 2 

 

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie w pakiecie 2, filtrów  antywirusowych i antybakteryjnych , elektrostatycznych o 

przestrzeni martwej wynoszącej  33ml (tj. mniejszej o 2ml od wymaganej)? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 
Odp:   Zamawiający dopuszcza 
 
 
Pytanie  nr  2  z  dnia  27. 01. 2017r   
Część nr 2: 

1.   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z portem do kapnografii, sterylnego o masie 22g, 

skuteczności filtracji p/bakteryjnej 99,9999 % oraz p/wirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej mniejszej od wymaganej (a więc lepszej dla 

pacjenta) na poziomie 26 ml, powierzchni filtrującej 19,25 cm2 (pragniemy w tym miejscu nadmienić, iż parametr wielkości powierzchni 

filtracyjnej nie ma znaczenia o ile Zamawiający określił poziom skuteczności filtracji na poziomie 99,999 % - a oferowany przez nas filtr 

posiada skuteczność p/bakteryjną i p/wirusową odpowiednio j/w na poziomie: 99,9999 % i 99,999 %), czas używania do 24 godzin. 

Odp;  Zamawiający dopuszcza 
 

2.   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z portem do kapnografii, sterylnego o masie 15g, 

skuteczności filtracji p/bakteryjnej 99,9999 % oraz p/wirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej mniejszej od wymaganej (a więc lepszej dla 

pacjenta)  na poziomie 20 ml, powierzchni filtrującej 11,05 cm2 (pragniemy w tym miejscu nadmienić, iż parametr wielkości powierzchni 

filtracyjnej nie ma znaczenia o ile Zamawiający określił poziom skuteczności filtracji na poziomie 99,999 % - a oferowany przez nas filtr 

posiada skuteczność p/bakteryjną i p/wirusową odpowiednio j/w na poziomie: 99,9999 % i 99,999 %), czas używania do 24 godzin. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza 

 

   Z     poważaniem:  

z-ca dyr. ds. Technicznych 

inż. Czesław Walkowiak 



 

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 1 

 

Dział Zamówień Publicznych 

tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20 

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

 

 

 


