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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/220/59/17          Szczecin, dnia 01.09.2017r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych 
wyrobów medycznych  oraz wyrobów do higieny pacjenta  
 

     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 zadanie 1 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę 
składającego się z elementów:   sterylna, bezlateksowa,  jednorazowa osłona na sondę do USG, 
złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 122 cm. W komplecie z elementami mocującymi(paski, 
gumki), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zadanie 1 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę 
składającego się z elementów:  -  sterylna, bezlateksowa,  jednorazowa osłona na sondę do USG, 
złożona teleskopowo. Wymiary 15cm x 61 cm. W komplecie z elementami mocującymi(paski 
,gumki), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dot. zadania 7 
Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku istnieje wiele modeli tonometrów, z których każdy posiada 
dedykowane sondy służące do pomiaru ciśnienia, prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu 
zamówienia podając nazwę oraz model tonometru, za pomocą którego dokonywane są badania. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że posiadany model to ICARE PRO. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zadania 1 
Zwracamy się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę 
się z _Sterylna , bezlateksowa jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona teleskopowo. 
Wymiary 15cm x 122cm. W komplecie z elementami mocującymi (paski, gumki). Polem sterylnym i 
żelem sterylnym a 20ml. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 5 
Dotyczy zadania 1 
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego owiniętego w serwetę 
składającego się z – Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG, złożona 
teleskopowo. Wymiary 15cm x 61cm. W komplecie z elementami mocującymi (paski, gumki) polem 
sterylnym i żelem sterylnym a 20ml 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 6 
Zadanie nr. 1 - Zestaw do amniopunkcji 
Czy zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentów wyszczególnionych w punkcie nr 4.2 
wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora producenta? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w siwz. 
 

Pytanie 7 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki pakowane a'12 sztuk, w opakowaniu jednostkowym, 
w opakowaniu zbiorczym zawierającym 75 opakowań jednostkowych tj. 900 sztuk gąbek? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w siwz. 
  
Pytanie 8 
Zadanie 3 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie jednostkowe a'12 sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę, zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 9 
Zadanie 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx90mm i 27Gx120mm w 
miejsce rozmiaru 26Gx90mm i 27Gx120mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 10 
Zadanie 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie na 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
 
 
 
 
 

….……………………………… 
             DYREKTOR SPSK-2  


