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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. 16.02.2012 r. 

znak sprawy: ZP/220/03/12 

 

Dotyczy: Dostawa elektrod i innego sprzętu zużywalnego do wykonywania procedur elektrofizjologicznych. 
 
 

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, dot. zadania nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 90 cm? Pozostałe parametry są spełnione przez wykonawcę.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2, dot. zadania nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 90 cm? Pozostałe parametry są spełnione przez wykonawcę.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3, dot. zadania nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści koszulki o średnicy tylko 8F? Pozostałe parametry są spełnione przez 
wykonawcę   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4, dot. zadania nr 1 poz. 1: 

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu o wysokiej jakości użytkowania, produkcji włoskiej, 
proszę o dopuszczenie od przetargu elektrod 4 biegunowych o czasowej stymulacji serca, 
o następujących parametrach technicznych: 
 

Ciało elektrody zbrojone 

Odcinek dystalny Miękki  

Pierścienie Platyna  

Długość robocza 115cm 

Ilość pól 4 

Dostępne 4 krzywizny 
prosta, cournand, josephson, 
damato 

Odstępy między 
pierścieniami 

2, 2-5-2, 2-8-2, 5,10 mm 

Dostępne średnice 4F, 5F, 6F 

 
Do każdej elektrody dostarczony jest łącznik do wszystkich typów oferowanych elektrod 
 4-biegunowych. 
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Chciałbym podkreślić, że występuje ogromne podobieństwo pomiędzy pramateriami technicznymi 
elektrod wymaganych przez Zamawiającego, a elektrodami oferowanymi przez nasza firmę. 
DELIKATNĄ różnica jest ilość wymaganych krzywizn przez Zamawiającego (min 5 krzywizn 
wymaganych w SIWZ), nasze elektrody, jak wynika z powyższej tabeli posiadają  4 krzywizny. Jednak 
tak niewielka różnica na pewno nie wpłynie na jakość wykonywanej procedury,natomiast twierdząca 
odpowiedz na nasze pytanie, na pewno poszerzy grono oferentów oraz wpłynie pozytywnie na sytuacje 
ekonomiczna Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5, dot. zadania nr 2 poz. 1: 
Czy Zamawiający może pokreślić rodzaj preferowanej części dystalnej elektrody: miękki czy sztywny oraz 
czy wymaga aby pierścienie były wykonane z platyny( znacznie lepsza widoczność podczas skopii) lub 
stali nierdzewnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wprowadzał nowych parametrów. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu 
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża 
termin 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 


