Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
Poznań, dnia 21.01.2019 r.

SR/XV-270-4(2)-SS/19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawa nici chirurgicznych, staplerów, klipsownic i siatek do
Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.
SR/XV-270-4-SS/19
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
PYTANIE:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 we wszystkich pozycjach również na nić o
długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz. 7 i 8 również na igłę
o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie/wykreślenie z Pakietu nr 2 pozycji 1 i 9?
ODPOWIEDŹ:
Ad .1. Nie.
Ad. 2. Tak.
Ad .3. Nie.
PYTANIE:
1. Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
2. Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
3. Pakiet nr 2, pozycja 1 i 9 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego
pakietu.
4. Pakiet nr 2, pozycja 2 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?
5. Pakiet nr 2, pozycja 7-8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?
6. Pakiet nr 5, 6, 8, 10, 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie
całkowitego wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
7. Pakiet nr 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez wzmocnienia?
8. Pakiet nr 5, pozycja 4, 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?
9. Pakiet nr 5, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 76mm?
10. Pakiet nr 5, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?
11. Pakiet 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą standardową (bez opisu
„cienka”)?
12. Pakiet 10, pozycja 1 – 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 70cm z
igłą o długości 26mm?
ODPOWIEDŹ:
Ad .1. Tak.
Ad. 2. Nie.
Ad .3. Nie.
Ad. 4. Tak.
Ad .5. Tak.
Ad. 6. Tak.
Ad .7. Nie.
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Ad. 8. Nie.
Ad .9. Tak.
Ad. 10.Tak.
Ad .11.Nie.
Ad. 12. Tak.
PYTANIE:
Czy w zadaniu 17 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki płaskiej,
polipropylenowej o wymiarach 7,6 x 15 cm
ODPOWIEDŹ:
Nie.
PYTANIE:
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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej
na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie
wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy
kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza.
PYTANIE:
Dotyczy § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wysokości kar za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca do wysokości 10% niezrealizowanej
części 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. Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w
ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmieni zapisów wzoru umowy.
PYTANIE:
1. Pakiet nr 13, poz. 2-6. Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez
zmian?
2. Pakiet nr 13, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 22 mm i nitką 75
cm , pozostałe parametry bez zmian?
3. Pakiet nr 14. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, o okresie
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie
wchłaniania do 70 dni?
4. Pakiet nr 14, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 25 mm, pozostałe parametry bez
zmian?
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ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Nie.
Ad. 2. Nie.
Ad. 3. Tak.
Ad. 4. Tak.
PYTANIE:
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości
brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, liczoną za każdy dzień opóźnienia, jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części
umowy,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy
polegających np. na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten
jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej
części umowy,
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w
§ 3 ust. 1.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 2 poprzez zamianę słów
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmieni zapisów wzoru umowy.
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