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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. 21.10.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/102/14 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego 
użytku do zabiegów 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: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie elektrody diagnostyczne, o czterech dostępnych rodzajach 
krzywizn?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy zadania nr 4 
Czy Zamawiający dopuści elektrody ablacyjne jednokierunkowe?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrody diagnostyczne 4-biegunowe o  4 rodzajach krzywizn, w tym  His 
? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy zadania nr 4 
Czy Zamawiający dopuści elektrody ablacyjne jednokierunkowe spełniające wszystkie pozostałe 
wymogi Zamawiającego określone w SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną 4-
biegunową o trzech różnych rodzajach krzywizn przy pozostałych wymaganych parametrach 
zgodnych z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Igłę do nakłuć transseptalnych o zdefiniowanej 
jednej krzywiźnie przy pozostałych wymaganych parametrach zgodnych z SIWZ?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: 
Dotyczy zadania nr 4 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na koszulkę długą z zastawką do zabiegów 
transseptalnych o zdefiniowanej jednej krzywiźnie przy pozostałych wymaganych parametrach 
zgodnych z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy zadania nr 4 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie odrębnego Zadania – może się 
to w znaczący sposób przyczynić do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania przez Zamawiającego 
korzystniejszej oferty cenowej na elektrodę ablacyjną oraz na koszulkę z zastawką do zabiegów 
transseptalnych, zważywszy na fakt iż jedynym kryterium wyboru jakim kieruje się Zamawiający w 
tym Zadaniu jest cena brutto?  
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 
 
 


