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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 27.01.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/09/14 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 sztuk ssaków 
elektrycznych, operacyjnych i 3 sztuk ssaków elektrycznych. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 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: 
 
ZADANIE NR 1 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna dopuści do postępowania ssak na podstawie jezdnej w 
której jest możliwość blokady dwóch kół? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna dopuści do postępowania ssak którego waga nie 
przekracza 22 kg i nie wpływa bezpośrednio na funkcjonalność i mobilność urządzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Proponowana wartość przekracza o 83% wartość 
oczekiwaną przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna dopuści do postępowania ssak o podwyższonym 
przepływie niż wymagany 35 l/min.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przepływu 38l/min. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna dopuści do postępowania ssak którego moc ssania jest 
większa niż 94 kPa a zatem przepływ bardziej precyzyjny co za tym idzie możliwość dobru 
precyzyjnego podciśnienia do zaistniałej sytuacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna będzie wymagał nie tylko filtra hydrofobowego lecz3 
stopniowego zabezpieczenia ssaka przed przelaniem. Zabezpieczenie takie daje większą gwarancję na 
zablokowanie potencjalnej wydzieliny niż zastosowanie filtra hydrofobowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna będzie wymagał zgodnie z wymogami pełnej 
sterylizacji 136° pojemników wielorazowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna będzie wymagał by zaproponowany ssak posiadał dwa 
wentylatory chłodzące pompę. Rozwiązanie takie podnosi komfort pracy oraz przedłuża żywotność 
urządzenia?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowe wentylatory komplikują konstrukcję oraz generują hałas. 
 
Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający oczekuje oprócz kosza także 3 szuflady wbudowane na stałe z tyłu ssaka. Szuflady 
te wykorzystywane są na akcesoria potrzebne do pracy personelowi medycznemu takie jak filtry, 
dreny, pojemniki jednorazowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ssakiem pedału nożnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o konstrukcji monoblokowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie głośności 42 dB? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Skala dB jest skalą logarytmiczną i wzrost poziomu 
o 2 dB powoduje ok. 1,6 krotny wzrost ciśnienia akustycznego.  
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje uśrednionej głośności czy stwierdzonej 
rzeczywistej i potwierdzonej przez producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje danych producenta. 
 
ZADANIE NR 3 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający jako jednostka referencyjna dopuści do postępowania ssak którego moc ssania 
wynosi 0-84 kPa a zatem przepływ bardziej precyzyjny co za tym idzie możliwość doboru 
precyzyjnego? 
Odpowiedź: 
Zadanie nr 3 nie występuje w prowadzonym postępowaniu.  
 
ZADANIE NR 2 
Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie hałasu 42 dB? Różnica 2 dB jest nie 
wychwytywana dla operatora i nie ma wpływu na jakość i komfort pracy. Nadmieniamy iż 42 dB jest 
normą standardową przyjętą przez producentów sprzętu medycznego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Skala dB jest skalą logarytmiczną i wzrost poziomu 
o 2 dB powoduje ok. 1,6 krotny wzrost ciśnienia akustycznego zatem różnica 2 dB jest doskonale 
słyszalna.  
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowe 1l, 2l, 3l? Sztuczny zapis Zamawiającego 2,5 oraz 
opis rozłożenia układu ssania na wkładzie jednorazowym ma na celu ograniczenie konkurencji i 
jednocześnie wskazanie firmy która posiada takie rozwiązanie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Wymienione w SIWZ wkłady są dostępne na rynku 
i są stosowane przez Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający oczekuje precyzyjnego regulatora siły ssania na obudowie czołowej ssaka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak który posiada możliwość wyboru siły ssania 
zdefiniowanej za pomocą manometru wbudowanego na stałe ze skalą w kpa i mmHg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający dopuści ssak który oparty jest na konstrukcji monoblokowej, odpornej na działanie 
środków dezynfekcyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie uchwytu na dren niż opisane w SIWZ? Opis 
Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta oraz dystrybutora na terenie RP. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający w ramach potwierdzenia wymogu w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ wyrazi 
zgodę na przedstawienie jednej głównej dostawy dla zadania, której przedmiotem była dostawa co 
najmniej 3 sztuk ssaków elektrycznych oraz jednej głównej dostawy na mniejszą ilość ssaków 
elektrycznych fabrycznie nowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie się jedną główną dostawą na co najmniej 3 sztuki ssaków 
elektrycznych na każde zadanie. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 
 

Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ: 

1) rozdział I pkt. VII ppkt. 1.2 otrzymuje brzmieni e: 
„1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał wykonanie co najmniej jednej głównej dostawy dla każdego zadania, których 
przedmiotem była dostawa na co najmniej 3 sztuki fabrycznie nowych ssaków elektrycznych - 
ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w 
pkt. VIII ppkt. 2 SIWZ.” 
 
 
Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu 
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert:  
- składanie ofert do 03.02.2014 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 03.02.2014 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

          Z poważaniem 
 
 


