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 13-05-2013r
znak sprawy: ZP/220/11/13
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawę wyrobów medycznych do operacji
kardiochirurgicznych, klipsów naczyniowych z dzierżawą klipsownic oraz elektrod wraz z dzierżawą
generatora.
Wyjaśnienia nr 2
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 zadaniu nr 10 w pozycji nr 1 wymaga aby worek do ewakuacji preparatów był wykonany z
poliuretanu i posiadał 1500 ml objętości (bardzo duża pakowność) oraz mechanizm nożycowy z dwoma
zamkniętymi uchwytami na palce a igła Veressa posiadała zawór odcinający oraz zawór insuflacyjny?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na worek oraz igłę Veressa o podanych wyżej właściwościach
Pytanie 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści rozwiązanie jednorazowego użytku, konkurencyjne cenowo oraz
najlepsze jakościowo na rynku, tj.:
W pozycjach nr 1-4 dopuszczając klipsownice jednorazowego użytku, z tytanowymi klipsami najlepszej jakości,
naładowanymi 20-toma (rozmiary S, M/L) oraz 15-toma ( rozmiary (M, L) klipsami do jednego zabiegu,
wyłączając tym samym pozycje 1-4 do osobnego pakietu, bez potrzeby dzierżawy zróżnicowanego sprzętu
wielorazowego? Pozwoli nam to na zaproponowanie pewnego, wygodnego i bezpiecznego w użytkowaniu oraz
konkurencyjnego cenowo rozwiązania jednorazowego.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania oraz nie wyraża zgody na proponowane
wydzielenie pozycji 1-4 do osobnego pakietu.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby klipsy w pakiecie nr 11 posiadały mechanizm zatrzaskowy, zapewniający
pewne zamknięcie, brak efektu ześlizgiwania oraz najlepszą hemostazę?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, aby klipsy w pakiecie nr 11 posiadały proponowany mechanizm zatrzaskowy.
Zamawiający udzielając powyższych wyjaśnień nie wprowadził zmian na skutek których konieczne jest
przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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