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                                      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. 06.06.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/66/14 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 4 sztuk ssaków 
elektrycznych, operacyjnych i 3 sztuk ssaków elektrycznych. 
 

 
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 pozycja nr 1 - 4 sztuki ssaków elektrycznych, operacyjnych – pkt 3. 
Czy Zamawiający dopuści ssak, którego maksymalny pobór mocy wynosi 150W?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy pozycja nr 1 - 4 sztuki ssaków elektrycznych, operacyjnych – pkt 5. 
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalną siłę ssania wynoszącą 35l/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3  
Dotyczy pozycja nr 1 - 4 sztuki ssaków elektrycznych, operacyjnych – pkt 6. 
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający tłokową, bezolejową, bezobsługową pompę ssącą? Pompa 
tłokowa jest mniej awaryjna niż pompa membranowa.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pozycja nr 1 - 4 sztuki ssaków elektrycznych, operacyjnych – pkt 13. 
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający zbiornik przeciw przelewowy zabezpieczający pompę, 
montowany bezpośrednio na źródło ssania wykonany z nietłukącego, przeźroczystego tworzywa? 
Wymagany zbiornik szklany może zostać łatwo uszkodzony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5  
Dotyczy pozycja nr 1 - 4 sztuki ssaków elektrycznych, operacyjnych – pkt 17. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu znajdującym się w pkt 17? Pozwoli to na przystąpienie do 
procedury większej ilości firm i obniżenie kosztu zakupu ssaka. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy pozycja nr 2 - 3 sztuki ssaków elektrycznych. 
Zwracam się z prośbą o doprecyzowani czy Zamawiający wymaga ssaka przenośnego, zgodnie z 
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zapisem w pkt 1, czy przewoźnego, zgodnie z zapisem w pkt 11. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje ssaka przenośnego z możliwością zamontowania go do podstawy jezdnej. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy pozycja nr 2 - 3 sztuki ssaków elektrycznych – pkt. 4 i 5 
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający wagę 8,4kg i wydajności 35l/min? W przypadku wymogu 
ssaka przewoźnego, oferowane urządzenie dostarczone będzie z wózkiem transportowym, dzięki 
któremu waga urządzenia nie będzie odczuwalna dla obsługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8  
Dotyczy pozycja nr 2 - 3 sztuki ssaków elektrycznych – pkt. 11 
Czy Zamawiający dopuści inną podstawę jezdną, gwarantującą stabilność, niż pięcioramienna? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podstawę jezdną co najmniej pięcioramienną. 
  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

          Z poważaniem 
 
 


