Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 15.10.2013 r.
znak sprawy: ZP/220/65/13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:
- stymulatorów serca
- defibrylatorów (kardiowerterów) serca
- elektrod i innego sprzętu zużywalnego przy zabiegach elektrofizjologicznych
- dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą sprzętu zużywalnego
- dzierżawa 4 aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek
- sprzętu zużywalny do krioablacji do krioablatora 106E2 produkcji CryoCath Technologies.

WYJAŚNIENIE NR 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 nr 1:
Dotyczy pakietu nr 14
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na elektrody wewnątrzsercowe 4-biegunowe o średnicy 6F i 7F do wyboru,
spełniające wszystkie pozostałe wymogi siwz?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 2:
Dotyczy pakietu nr 18
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na Koszulki długie z zastawką do zabiegów transseptalnych, o średnicy 8F,
spełniające wszystkie pozostałe wymogi siwz?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga również średnicy 10 F.
Pytanie nr 3:
Pakiet 14
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o trzech różnych rodzajach krzywizny oraz pozostałych parametrach zgodnych z
wymogami SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 4:
Pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrodę o zdefiniowanej krzywiźnie oraz pozostałych parametrach zgodnych z
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 5:
Pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści igłę o zdefiniowanej krzywiźnie i długości oraz pozostałych parametrach zgodnych z
wymogami SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dwie długości i dwie krzywizny.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający w związku z przetargiem przewiduje utworzenie składu komisowego na sprzętu do elektroterapii?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 7:
Dotyczy Pakietu nr 14.
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Prosimy o dopuszczenie elektrod diagnostycznych niesterowalnych najwyższej jakości od Europejskiego producenta,
które są powszechnie stosowane w wielu Pracowniach Elektrofizjologicznych w Polsce i Europie (zapewniamy
doskonałe referencje) o bardzo zbliżonych parametrach technicznych, tzn.:
- dostępne średnice: 4Fr, 5Fr oraz 6Fr,
- liczba biegunów 4,
- atraumatyczna końcówka zakończona biegunem;
- 4 krzywizny do wyboru (wymagane min. 5)
- odległość między biegunami: 4 różne konfiguracje dla każdej krzywizny (dodatkowy atut),
- pierścienie wykonane z platyny (dzięki czemu elektrody są doskonale widoczne – dodatkowy atut vs stal
nierdzewna)
- elektroda wzmocniona - dzięki czemu gwarantujemy stosunek 1:1 w przenoszeniu rotacji trzonu,
- BARDZO KONKURENCYJNA CENA
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jedynie 4 krzywizny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 8:
Dotyczy Pakietu nr 15.
Prosimy o dopuszczenie elektrod diagnostycznych do zabiegów CS, niesterowalnych, najwyższej jakości, o
następujących parametrach:
- dostępne średnice: 4Fr, 5Fr oraz 6Fr,
- liczba biegunów 10,
- atraumatyczna końcówka zakończona biegunem;
- odległość między biegunami: 4 różne konfiguracje dla każdej krzywizny (dodatkowy atut),
- pierścienie wykonane z platyny (dzięki czemu elektrody są doskonale widoczne – dodatkowy atut vs stal
nierdzewna)
- elektroda wzmocniona - dzięki czemu gwarantujemy stosunek 1:1 w przenoszeniu rotacji trzonu,
PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, ŻE ROZMIAR 7FR POSIADA TYLKO JEDEN PRODUCENT,
CO PRZECZY ZASADOM UCZCIWEJ KONKURENCJI I ZNACZNIE PODWYŻSZA KOSZTY ZAKUPU,
NARAŻAJĄC ZAMAWIJĄCEGO NA NIEPOTRZEBNY KOSZTY DODATKOWE TAK PODSTAWOWEGO
SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jedynie średnice 4F – 6F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 9:
Dotyczy Pakietu nr 26.
Nasza firma spełnia wszystkie wymagania techniczne SIWZ dotyczące probówek „uniwersalnych”, tzn.:
„Uniwersalna probówka do pomiaru ACT zawierająca trzy aktywatory krzepnięcia krwi: celit, kaolin,
kryształki szkła. Wymagania ilość pobieranej krwi do badania maksymalnie 0,5ml, Probówka wykonana w
całości z tworzywa sztucznego z korkiem typu flip-flop”.
W celu przedłożenia oferty na dzierżawę 4 aparatów kompatybilnych z ww. probówkami, prosimy o dopuszczenie
aparatów do ACT od producenta z USA o następujących parametrach użytkowych:
-Aparaty zasilane sieciowo
-Automatyczny test kontrolny przy każdorazowym włączaniu urządzenia
-Zakończenie pomiaru ACT komunikowane sygnałem dźwiękowym (z możliwością wyciszenia) oraz wyświetlaniem
rezultatu na monitorze urządzenia
-Aparaty z podwójnym detektorem magnetycznym umieszczonym w komorze pomiarowej, zlokalizowanym w 0º i 90º
w celu precyzyjnych wyników ACT
-Instrukcja obsługi w języku polskim, obsługa aparatów oparta o proste menu w języku polskim
-Aparaty posiadające certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej : CE oraz deklarację
zgodności producenta
-Aparaty poręczne i łatwe w transporcie, wymiary: wysokość: 15cm, szerokość: 15cm, głębokość:15cm
- Aparaty przenośne, wygodne i łatwe w obsłudze.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 10:
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 17
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania dwóch krzywizn igieł do nakłuć transseptalnych wymienionego w pkt. 2
załączniku nr 6A do siwz parametrów granicznych przedmiotu zamówienia.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 11:
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 18
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania trzech krzywizn koszulek z zastawką do zabiegów transseptalnych
wymienionego w pkt. 3 załączniku nr 6A do siwz parametrów granicznych przedmiotu zamówienia.
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Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12:
zadanie nr 3 pozycja 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora z kontrolą stymulacji beat to beat oraz z możliwością
poszerzenia czasu impulsu przy utracie stymulacji (back up impuls)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13:
zadanie nr 4 pozycja 4
Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenia urządzenia z wbudowaną automatyczną funkcją zapobiegającą nagłemu
spadkowi rytmu w przypadku zespołu wazowagalnego? Funkcja Rate Fading wylicza rytm interwencyjny (fading rate)
na podstawie średniej arytmetycznej z wartości 4 ostatnich impulsów własnych pomniejszonych o 10 bpm. Jeżeli
rytm spadnie poniżej wyliczonej wartości, urządzenie rozpoczyna stymulację z rytmem określonym jako fading rate, a
następnie stopniowo zmniejsza częstość rytmu w oparciu o programowalne ustawienia sensora – sensor rate decrease,
aż do osiągnięcia zaprogramowanego basic interval.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14:
zadanie nr 4 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr
nieznacznie różni się od wymaganego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15:
do pakietu nr 22
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie elektrody ablacyjnej, chłodzonej, jednokierunkowej. Pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16:
W celu zapewnienia równego traktowani stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w
zakresie zapisów § 10 ust. 1.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu
wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub
zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej
partii wyrobów
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca –
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie
zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Miejsce
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia
podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem
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