Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin 14-10-2013r
znak sprawy: ZP/220/73/13
w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki i angiografii
Wyjaśnienia 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 1
dot. zadania nr 6
Czy Zamawiający dopuści Stentgrafty o minimalnie zmienionych parametrach: długości 16, 19, 26mm oraz
spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby.
Pytanie 2
Pytanie dot. zad. 16 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stentu powlekanego z terminem ważności 12 miesięcy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stentu powlekanego z terminem ważności 12 miesięcy.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 17 zestaw do trombektomii o niżej wymienionych parametrach:
- dostępny w rozmiarach 6F i 5F – do dostępu promieniowego
- Powierzchnia ekstrakcji -5,16 mm2 dla cewnika 6F
- Usuwalny drut (rdzeń) usztywniający na całej długości
- Hydrofilna powłoka części dystalnej
- System zapobiegający przyssaniu cewnika do ściany naczynia
- Wydłużona końcówka Slim Tip (EEST) - długość 3,77 mm
- marker umieszczony 3,5mm od końcówki cewnika w miejscu otworu aspiracyjnego
- Minimalna średnica wewnętrzna (ID) - 1,78 mm (dla 6F) i 1,47 mm (dla 5F)
- Długość użytkowa 1410 mm
- Długość otworu ssącego (4,8 mm)
- Shaft - 1,37/1,42 (6F) i 1,06/1,12 (5F)
- Długość segmentu RX - 75 mm
- w skład zestawu wchodzą: cewnik do aspiracji, 2 strzykawki, filtr, kranik z przedłużaczem
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 17 proponowany zestaw.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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