
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

 
Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek 
Tel. 91-466-10-87 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

znak sprawy: ZP/220/38/18                                                                    Szczecin, dnia 15 maja 2018r 
                                       
 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do operacji 
kardiochirurgicznych  
 

     Wyjaśnienia 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 
1. Czy Zamawiający, w zadaniu nr 2, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardioplegii wg załączonego 
schematu EU80200, z możliwością dowolnej zmiany długości i grubości drenów oraz elementów zestawu, na życzenie 
Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody. 

 
W załączeniu schemat zestawu do kardioplegii do zadania nr 2 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw. Schemat stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
 
Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści protezę naczyniową z zastawką aortalną dwupłatkową z wielorazowymi miarkami 
umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy zamiast w metalowym pudełku? Pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że proponowane opakowanie zestawu miarek nadaje się do 
sterylizacji plazmowej. 
  
Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający dopuści biologiczne stentowe protezy zastawki aortalnej i mitralnej z wielorazowymi miarkami 
umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że proponowane opakowanie zestawu miarek nadaje się do 
sterylizacji plazmowej. 
 
 
Zamawiający wyznacza nowy terminy składania i otwarcia ofert tj: 
- składanie do dnia 18 maja 2018r do 09:30 
- otwarcie odbędzie się 18 maja 2018r o godz. 10:00 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania 
ofert. 
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