Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
znak sprawy: ZP/220/45/18

Szczecin, dnia 21 czerwca 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa protez i łat naczyniowych
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
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2 poz. 1 i 2
Czy zamawiający w zakresie zadania 2 będzie wymagał zaoferowania protez z poleczeniem żelatyną celem
zminimalizowania krwawienia z otworów po założonych szwach, braku przesiąkania protezy, zawijania się
brzegów protezy i umożliwienia łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem?
Odpowiedź
Zamawiający w zakresie zadania 2 będzie wymagał zaoferowania protez z poleczeniem żelatyną celem
zminimalizowania krwawienia z otworów po założonych szwach, braku przesiąkania protezy, zawijania się
brzegów protezy i umożliwienia łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem
Pytanie 2
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 2a do siwz
protez bez impregnacji, z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem z wyboru przed
implantacją.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 2a do siwz łat
naczyniowych poliestrowych (pkt.3) powlekanych żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy z dodatkowym
powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE (pkt.2), dostarczanych w podwójnym opakowaniu jałowym
(pkt.4) o dostępnych rozmiarach (pkt. 5): 6x75mm lub 8x75mm lub 10x50mm dla poz.1; 10x75mm dla poz.2;
10x100mm dla poz.3; 15x75mm dla poz. 4.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania
ofert.
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