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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, 26-07-2012r  

znak sprawy: ZP/220/31/12 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 130 000 Euro) na 
dostawę środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych oraz wyrobów do zabiegów 
radiologicznych i kardiologicznych 
 

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 wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 prowadnika o dostępnej średnicy 0,035” 
oraz długościach 150,180,260cm; pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemofiltracji o powierzchni membrany 0,8m2 spełniający pozostałe 
warunki siwz? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zestaw do hemofiltracji o podanym wyżej parametrze. 
 
Pytanie  3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemofiltracji o spadku ciśnienia < 45mmHg? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu do hemofiltracji. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do hemofiltracji o wypełnieniu maksymalnym do 85ml? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw do hemofiltracji o podanym wyżej parametrze. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstapienie od wymogu dostarczenia 3 sztuk uchwytów do 
hemokoncentratora? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia 3 sztuk uchwytów do hemokoncentratora. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy pkt VII ppkt. 1.2.1 SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie w pkt VII ppkt 1.2.1 siwz jednej dostawy o wspólnej nazwie 
sprzęt medyczny jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 19440,00 adekwatnie do zadania 19? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie w pkt VII ppkt. 1.2.1 siwz jednej dostawy o wspólnej 
nazwie materiały do hemofiltracji i wartości nie mniejszej niż 19440,00 w zakresie zadania 19? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga w przypadku składania oferty na zadanie 19 wykazania dostaw materiałów do 
hemofiltracji o warto ści nie mniejszej niż 19440,00 pln brutto. 
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Pytanie 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie w pkt. VII ppkt.1.2.1. siwz jednej dostawy o wspólnej 
nazwie dostawa sprzętu (wyrobu medycznego) jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 
19440,00 w zakresie zadania 19? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyraża również zgodę na zaoferowanie zastawek mechanicznych mitralnych w formie 
do implantacji nadpierścieniowej w rozmiarach parzystych 16mm-28mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy zadanie nr 19. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do hemofiltracji o parametrach jak poniżej 
 

• Powierzchnia błony 1,1 
• Materiał błony Polisulfony 
• Objętość zalewania (ml) 70 
• Graniczna masa cząsteczkowa (daltony) 65000 
• Spadek ciśnienia 3  85 
• Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 
• Całkowita długość urządzenia (cm) 25,3 
• Średnica wewnętrzna urządzenia (cm) 
• Średnica wewnętrzna włókna (mikrony) 200 
• Połączenia rurek 

• Krew (mm/cale) 6,35 (1/4) 
• Filtrat (mm/cale) 6,35 (1/4) 

 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 

 


