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                                  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, 01-08-2012 r.  

znak sprawy: ZP/220/31/12 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 130 000 Euro) na 
dostawę środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych oraz wyrobów do zabiegów 
radiologicznych i kardiologicznych 
 

Wyjaśnienie nr 3  

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 
PAKIET 1 poz.3  
Czy możliwe jest doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez określenie czy Zamawiający wymaga 
stentu samorozprężalnego czy stentu rozprężanego na balonie?  
Odpowiedź 
Zamawiający w zadaniu 1 poz. 3 wymaga stentu rozprężanego na balonie. 
 
Pytanie 2 
Pytania dotyczące wzoru umowy: 
W § 11 ust. 1a Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „zwłokę” a nie 
„opóźnienie” oraz o „każdy dzień roboczy zwłoki", a nie „każdy dzień opóźnienia”?; 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 3 
W § 11  Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 3 o 
treści: "3. Łączna kwota kar umownych, jakimi Kupujący  może obciążyć Sprzedawcę nie może 
przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy."? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu umowy zgodnie, z którym „Zamawiający 
zobowiązuje się pobierać sprzęt z Banku w pierwszej kolejności o najkrótszym terminie ważności, zgodnie 
z zasadą ”first in/ first out”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 10 zastawek mechanicznych aortalnych o 
rozmiarach 17-27mm 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zastawek. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie 10 zastawek mechanicznych aortalnych w 
rozmiarach 17-27mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zastawek. 
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Pytanie 7 
Pytania dotyczące wzoru Umowy Przechowania: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu umowy zgodnie, z którym Zamawiający jest 
zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o liczbie urządzeń których termin ważności jest krótszy niż 
7 miesięcy. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go na 
produkt identyczny. Wymiana sprzętu może dotyczyć jedynie produktów z co najmniej 6 miesięczną datą 
upływu ważności. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuszcza stenty o następujących rozmiarach: 
  
Średnica: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 
Długość: 16, 22, 38, 59mm 
Introduktor 6F lub 7F 
  
Średnica: 12, 14, 16mm 
Długość: 29, 41, 61mm 
Introduktor 9F lub 11F 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 

 


