Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13
znak sprawy: ZP/220/15/16

Szczecin, dnia 05.04.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa stentgraftów do aorty
brzusznej i piersiowej oraz łat z osierdzia wołowego i siatek przepuklinowych

Wyjaśnienia 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 dot. Zadania Nr 3
Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści łaty dostarczane w sterylnym roztworze buforowanym
fosforanem soli fizjologicznej, zawierającym 0.2% glutaraldehydu (pozostałe parametry bez zmian) ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
do załącznika nr 4, zadanie 1, poz. 1, pkt 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie korpusu głównego (main body) prostego (uniilliac), dostępnego
na zamówienie (personalizowany - Custom Made, czas dostawy do 4 tygodni)?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3 - do załącznika nr 4A, zadanie 1, poz. 1.1 i 1.2 Stentgraft rozwidlony do aorty brzusznej i
tętnic biodrowych/Stentgraft prosty (uniilliac) do aorty brzusznej i tt. biodrowych, pkt 5:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcowych odcinków ramion stentgraftu (rozprężanych
w tętnicach biodrowych) o średnicach od 8mm do 24mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4– Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 poz. 1 na zaoferowanie siatki do laparoskopowej
beznapięciowej naprawy przepuklinowej techniką TEP i TAPP, wykonanej z polifluorku winylidenu;
konstrukcja włókien zapobiegająca zwijaniu siatki w polu operacyjnym, wyznaczniki w kolorze zielonym
zapewniające kontrolę w implantacji siatek; efektywna porowatość 63,4%, wytrzymałość na rozciąganie 31 N., waga 80g/m2, grubość materiału 120 µm Rozmiary: 9x14 cm, 10x15 cm, 12x17 cm, co pozwoli
Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści siatki o kształcie anatomicznym, trójwymiarowym kształcie
dopasowanym do kanału pachwiny, siatka posiadająca zielony znacznik wzdłuż więzadła pachwinowego
oraz „łapki” wspomagające pozycjonowanie siatki. Siatka składająca się z kombinacji 3 różnorodnych
struktur polipropylenowych:
1. Pleciony polipropylen o gramaturze 97g/m2 zastosowany w głównej części protezy, by zapewnić
wysoką wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie
2. Lekki polipropylen pleciony o gramaturze 28g/m2 zastosowany w obszarze powrózka nasiennego,
naczyń biodrowych oraz nasieniowodu
3. Polipropylen sprasowany termicznie zastosowany wzdłuż przebiegu więzadła Coopera oraz z dwóch
stron naczyń biodrowych.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 6
Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 4 siatek w trzech rozmiarach: M (10,5x14,8cm), L (11,4x15,6 cm),
XL(13,5 x 15,6cm) prawo i lewostronna.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i
składania ofert.
Z poważaniem
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