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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 02-01-2014 r. 
znak sprawy: ZP/220/108/13 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów jednorazowego 
użytku do zabiegów radiologicznych i urologicznych 
 

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 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zakresie pakietu 1 pozycja 8 filtra do żyły głównej o 
małym systemie wprowadzania charakteryzującego się: możliwością wprowadzenia do żyły udowej i 
żyły szyjnej. Wprowadzanie przez śluzę 6,5F. Możliwość usunięcia filtra (haczyk do pętli). 
Kompletny system do usunięcia filtra: koszulka do usunięcia filtra wraz z pętlą ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 poz 6 i 8 i utworzenie z nich osobnego 
pakietu ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 poz 21 i utworzenie z nich osobnego 
pakietu ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 2 poz.1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-3 i  utworzenie z nich 
odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców 
a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących 
zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 2 
Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley obustronnie silikonowanego z balonem 
5-15ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 10 ml, tak jak obecnie stosowane przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  cewników typu Foley z dwoma oczkami, tak jak obecnie 
stosowane u Zamawiającego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 7  
Czy w rozmiarze 16F Zamawiający  dopuszcza cewniki z balonem tylko 50 ml takie jak obecnie 
stosowane przez Zamawiającego ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów z 
czasem implementacji do 12 miesięcy, bez średnicy 8,0, tak jak obecnie stosowany u Zamawiającego, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów bez 
średnicy 8,0, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrotomii w rozmiarze 14 CH z zestawem 
rozszerzadeł bez rozerwalnej koszulki, tak jak obecnie stosowane u Zamawiającego, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza rozmiar 14 CH bez rozerwalnej koszulki, pozostałe zestawy zgodne z 
SIWZ. 
 
Poz. 20 
Czy Zamawiający dopuszcza zestawy w rozmiarach 10F , 12F , 14F takie jak obecnie stosowane przez 
Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Zadanie nr 3 
1.Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie pozycji z Zadania 3 celem zwiększenia 
konkurencyjności ofert i dopuszcza cewniki wykonane z Neoplexu długości 70cm z mandrynem 
metalowym lub nylonowym do wyboru przez Zamawiającego w przypadku cewników prostych ?   
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie pozycji z Zadania 3 celem zwiększenia 
konkurencyjności ofert i dopuszcza prowadnicę nitinolową pokrytą hydrożelem na całej długości. 
Prowadnica z prostą atraumatyczną giętką końcówką długości 150cm 0,035 ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Pytania do SIWZ i do umowy 
1.Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na 
każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą 
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oddzielnych umów na poszczególne pakiety?  
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez 
zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie 
prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej 
wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, 
poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego 
zobowiązania stron”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje podpisywania oddzielnych umów na poszczególne pakiety 
 
Pytanie 8   
Zadanie nr 1. 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania nr 1 pozycji nr 9  Stent zamontowany na balonie 
"uwalniający leki" i utworzenie odrębnego pakietu na ten asortyment co pozwoli nam na złożenie 
oferty na pozostałe produkty w pakiecie i zachowanie uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 10.01.2014 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 10.01.2014 r. o godz. 10.30. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
               
 

    Z poważaniem  
 
 
 

 


