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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    

 
Szczecin 08-03-2012r 

znak sprawy: ZP/220/08/12 

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 125 000 Euro) 

na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych 

oraz zestawów do strzykawki automatycznej Opivantage DH 

 

 

 

 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający, w zakresie Zadania nr 15, ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące 

się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta wstrzykiwaczy kontrastu lub/i przez jego 

autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym 

oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego 

aparatami: 

 Medrad Mark V Plus (nr seryjny 63469I) 

 Medrad Mark V ProVis (nr seryjny 106839) 

 i jako takie – nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwaczy, ani nie będą powodem ich 

uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparaty gwarancji 

lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po prowadzonych interwencjach serwisowo-naprawczych i 

przeglądach okresowych)?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane materiały 

 

Pytanie 2:  
Wnioskujemy o wyodrębnienie z Zadania nr 17 poz. 4 do osobnego Zadania, lub umożliwienie 

składania ofert w Zadaniu 17 na każdą pozycję oddzielnie co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej 

cenowo oferty. 

UZASADNIENIE: 

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania Zagwarantuje Zamawiającemu dostawy sprzętu, którego 

jakość zapewni bezpieczną eksploatację w/w wstrzykiwaczy kontrastu (bezpieczną zarówno dla 

Pacjenta, jak i samych urządzeń), jak również da nam możliwość złożenia ważnej oferty, np.: w 

ramach Pakietu nr 17 w przedmiotowym postępowaniu przetargowym po bardzo atrakcyjnych i 

konkurencyjnych cenach w stosunku do innych potencjalnych ofert, co na pewno nie jest bez 

znaczenia dla finansów publicznych Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie wskazanej pozycji 
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Pytanie 3 

PAKIET 6 poz.3  

Czy możliwe jest doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez określenie czy Zamawiający 

wymaga stentu samorozprężalnego czy stentu rozprężanego na balonie?  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 poz 3 stentu rozprężanego na balonie. 

 

Pytanie 4 

Pytania dotyczące wzoru umowy: 

W § 10 ust. 1a Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez zastąpienie słowa „opóźnienia” 

określeniem „zwłoki” oraz  słów: "za każdy dzień opóźnienia" słowami "za każdy dzień roboczy 

zwłoki" ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 5 

W § 10  Umowy - czy możliwa jest zmiana polegająca na tym, że dodany zostanie nowy ust. 3 o 

treści: "3. Łączna kwota kar umownych, jakimi Kupujący  może obciążyć Sprzedawcę nie może 

przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy."? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy pozycji 3 pakietu nr 17 : 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie poz. Nr 3 w pakiecie nr 17  

Czy dren Y o długości  150 cm powinien posiadać jedną zastawkę wstrzymującą czy dwie zastawki 

wstrzymujące, które dają wyższy profil bezpieczeństwa podczas wykonywania badania przy użyciu 

tego drenu? 
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ZADANIE NR 17: ZESTAWY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ 

OPTIVANTAGE DH 

Lp. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Wymagania 

Zamawiana 

liczba na 

okres 15 

miesięcy  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

   A B C=AxB D E=B+D F=C+D 

1 

Wkład do 

strzykawki 

automatycznej 

podwójny 

W pełni kompatybilne ze 

strzykawką automatyczną 

Optivantage DH. Skład: 

dwa wkłady o pojemności 

200 ml., złącze do 

napełniania środkiem 

cieniującym, dren o 

długości 150 cm, dren 

rozgałęziający typu Y z 

dwoma zabezpieczającymi 

zaworami. 

3 500              

2 

Wkład do 

strzykawki 

automatycznej 

pojedynczy 

W pełni kompatybilne ze 

strzykawką automatyczną 

Optivantage DH. Skład: 

jeden wkład o pojemności 

200 ml., złącze do 

napełniania środkiem 

cieniującym, dren o 

długości 150 cm, dren 

rozgałęziający typu Y z 

dwoma zabezpieczającymi 

zaworami. 

500              

3 Dren "Y" O długości 150 cm. 500              

4 Y-adapter 

Y-adapter 15 cm z dwiema 

zastawkami 

wstrzymującymi 

1 500              

x RAZEM x x X   X x   

 
Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia iż dren „Y” powinien mieć dwie zastawki wstrzymujące 

 
Pytanie nr 6 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby 

medyczne jednorazowego użytku stosowane w kardiochirurgii.  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby 

medyczne do zabiegów kardiochirurgicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz 

 

 

Pytanie nr 8 
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Zwracamy się z prośba o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy jest: sprzęt 

medyczny jednorazowego użytku. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz 

 

Pytanie nr 9 

Pytanie dotyczy zadania  nr  13 - Strzykawka ciśnieniowa z manometrem 

Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę ciśnieniową o ergonomicznym kształcie oraz 

z czytelnym manometrem. Z zakresem od 0 do 30 atm  oraz zakończony zakończony 

rotatorem męskim (tak jak na rysunku poniżej). 

Zwiększony zakres ciśnienia jest atutem strzykawki, a w dodatku pozytywna odpowiedz na 

nasze pytanie poszerzy grono oferentów co na pewno wpłynie pozytywnie na sytuacje 

ekonomiczną Zamawiającego.  

 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowaną strzykawkę 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania 

ofert. 

                 

 

                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 

 


