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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. 29.04.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/38/15 
w sprawie: na dostawę hemostatyków wchłanianych, soczewek wewnątrzgałkowych oraz 
drobnych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce a także w procedurach 
cewnikowania i intubacji 
 

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: 

 
Wykonawca nr 1 
 
1. Dot. zadanie nr 1, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty   
w tej pozycji na wyrób równoważny jakościowo do wyrobu opisanego w treści SIWZ, tj.: 
wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy o udokumentowanym wykonaniu ze 100% 
nieregenerowanej,  utlenionej celulozy o pH 2,2 -4,5, stanowiący dzianinę    z naturalnej 
bawełny, posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające  
wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii 
tlenowych i beztlenowych(zgodnie z informacją zawartą      w instrukcji użytkowania), 
potwierdzone rezultatami testu in vitro(działanie bakteriobójcze na MRSA,MRSE,VRE, 
PRSP - zgodnie z ulotką reklamową), szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą 
tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni, czasie umożliwiającym hemostazę: 3-4 minuty, 
dystrybuowany w opakowaniach jednostkowych w formie podwójnego sterylnego woreczka 
typu pouch, które znajdują się w opakowaniach zbiorczych a 10 sztuk opakowań 
jednostkowych w 1 opakowaniu zbiorczym, z zachowaniem rozmiaru oferowanego wyrobu 
zgodnie z treścią SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego 
spełniającego łącznie wszystkie opisane w pytaniu parametry. 
 
Wykonawca nr 2 
 
Pyt. 1 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 
Odpowiedź: Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych stanowią wielkość 
maksymalną i Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 
60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 
 
Pyt. 2 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w §10 ust. 1 lit. a i b Wzoru 
Umowy: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub 

opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad w wysokości 0,1% za każdy dzień 
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opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, 
jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia; 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie 
poszczególnych zadań bądź rozwiązania umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych 
zadań przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po 
stronie Sprzedającego –   w wysokości 5% wartości brutto umowy bądź poszczególnych 
zadań, określonych w § 6 ust. 1 umowy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy dotyczących kar 
umownych. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści jałowy roztwór 0,15% błękitu trypanu, 0,025% 
brylantowego G oraz 4% polietyneglikolu w zbuforowanym roztworze izotonicznym 
pakowanym pojedynczo, w ampułkostrzykawce o pojemności 0,5ml wraz z kaniulą? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu. 
 
Wykonawca nr 3 
 
Pakiet 4 poz.2 

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i utworzenie nowych 

zadań. 

Pakiet 4 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 10ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 2 żelu o 
pojemności 10ml. 
 
 
Wykonawca nr 4 
 
Dot. zadanie nr 1, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o 
działaniu hemostatycznym, zbudowany z utlenionej, celulozy na bazie wiskozy, całkowicie 
wchłaniany w ciągu 2-3 dni, zapewniający czas hemostazy 1-2 minut, możliwość 
jednoczesnego stosowania z antybiotykami lub trombiną, działający bakteriobójczo wobec 
MRSA, VRE i PRSP, wyjałowiony, rozmiar 10 cmx20 cm po 10 sztuk w opakowaniu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego 
spełniającego łącznie wszystkie opisane w pytaniu parametry. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05. 2015 r. o godz. 11:00  

 
 
                                                                                               
                                                                                              Z poważaniem  


