
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 
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w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa elektrod do czasowej stymulacji serca  
 

     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 dopuści w postępowaniu elektrodę nasierdziową do czasowej stymulacji używaną w zabiegach 
kardiochirurgicznych o następujących parametrach: elektroda bipolarna wykonana ze skrętki 19 nici stalowych, jeden biegun 
pierścieniowy kończący szaf oraz drugi biegun w fiksacji typu „kotwiczka”, zagięta igła transtorakalna i sercowa z zakończeniem 
typu „lancet point”, długość całkowita 220cm z możliwością podłączenia bezpośrednio do stymulatora? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu elektrodę nasierdziową do czasowej stymulacji używaną w zabiegach 
kardiochirurgicznych o następujących parametrach: elektroda bipolarna wykonana ze skrętki 19 nici stalowych, jeden biegun 
pierścieniowy kończący szaf oraz drugi biegun w fiksacji typu „kotwiczka”, zagięta igła transtorakalna i sercowa z zakończeniem 
typu „lancet point”, długość całkowita 60cm z możliwością podłączenia bezpośrednio do stymulatora? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający przewiduje użycia elektrod do czasowej stymulacji w procedurach kardiochirurgicznych? Jeśli tak, to prosimy o 
dopuszczenie elektrod opisanych w Pytaniu 1 lub dopuszczenie elektrod opisanych w pytaniu 2 i wydzielenie ich do oddzielnego 
pakietu. 
Odpowiedź 
Zamawiający stosuje elektrody w różnych procedurach. Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadań. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy o co najmniej 3 dni robocze za 
względu na to, iż publikacja odpowiedzi na zadane pytania najprawdopodobniej nastąpi w poniedziałek, na 1 dzień przed 
obecnym terminem składania ofert, co uniemożliwia przygotowanie i złożenie oferty po zapoznaniu się z odpowiedziami na 
pytania? Niekorzystny układ dnia wolnego od pracy (15.08) stanowi dodatkowe utrudnienie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia tj. 
 
- składanie do 17-08-2018r do godz. 09:30 
-otwarcie odbędzie się 17-08-2018r o godz. 10:00 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 
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