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                                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/220/23/16                Szczecin, dnia 11.04.2016r 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów 
medycznych do zabiegów urologicznych. 
 
 

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 
Zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej 
oferty na pozycję 13 Zadania nr 1 i zaoferowanie ekstraktorów kamieni o rozmiarze 2,4CH, 3CH, 
4CH, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z następującymi pytaniami:  
1. Czy Zamawiający wyłączy Pozycję nr 13 z Zadania nr 1 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 13 koszyki o rozmiarach 2.2 CH, 3.0 CH, 
4.0 CH o długości 115 cm i rozmiarze koszyczka 10-20mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
3.Czy Zamawiający wyłączy Pozycję nr 15 z Zadania nr 1 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
4.Czy Zamawiający wyłączy Pozycję nr 17 z Zadania nr 1 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
5.Czy Zamawiający wyłączy Pozycję nr 20 z Zadania nr 1 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
6.Czy Zamawiający dopuści w Pozycji nr 20 hydrofilny dwufunkcyjny prowadnik nitinolowy o 
długości 150 cm z dwiema zdatnymi do użycia końcówkami – jedna prostą, drugą pod kątem? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
7.Czy Zamawiający wyłączy Pozycję nr 26 z Zadania nr 1 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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8.Czy Zamawiający dopuści w Pozycji nr 26 zestawy 12 miesięczne z termicznie czułego 
poliuretanu (stent jest sztywny w czasie wprowadzania, po wprowadzeniu staje się miękki i 
elastyczny) o rozmiarach 5.0 CH, 6.0 CH, 7.0 CH, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
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             DYREKTOR SPSK-2  
 


