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/220/52/16

Szczecin, dnia 28.07.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów
medycznych do operacji i zabiegów kardiochirurgicznych

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
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 „BIOLOGICZNA STENTOWA PROTEZA ZASTAWKI
AORTALNEJ I MITRALNEJ” dopuści ofertę na zastawki biologiczne, które mają potwierdzoną
badaniami klinicznymi 10 letnią niepodatność na kalcyfikację, spełniające pozostałe parametry
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2
Dotyczy zadania nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul żylnych, udowych z zestawem do
wprowadzania metodą Seldingera w rozmiarach 19, 21 Fr o długości całkowitej kaniuli 69,9 cm oraz
w rozmiarach 23, 25, 27, 29 Fr o długości całkowitej 76,2 cm; otwory wlotowe na długości do 17,8
cm + wlot centralny, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Dotyczy zadania nr 3, poz. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul tętniczych, udowych z zestawem do
wprowadzania metodą Seldingera w rozmiarach 15, 17, 19, 21, 23 Fr, długość całkowita kaniuli 31,8
cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4
Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie retraktora do zabiegów mini-inwazyjnych o
średnicy 5-9 mm oraz alternatywnie 2,5-6 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5
Dot. § 10 ust. 1b wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §10 ust. 1b wzoru umowy na:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupującemu
przysługują kary umowne w następującej wysokości:
c) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy)– w
wysokości 10% netto nie wykonanego świadczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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Pytanie 6
Dot. § 14 ust. 1a i 1b wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 ust.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego
zapisu:
a) co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem;
b) co najmniej 3-krotnego kolejnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak
oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do
użycia od określonego w umowie.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas
sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

….…………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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