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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.   25.10.2017 r. 

Znak sprawy: ZP/220/65/17 
Dotyczy: dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych w tym materiałów 
stosowanych w okulistyce, preparatów do zabezpieczenia cewników naczyniowych oraz 
kosmetyków do pielęgnacji skóry na potrzeby SPSK-2 

 
Modyfikacja  

Wyjaśnienia nr  2 z dnia 19.10.2017 r. 
 

W dniu 25.10.2017 r. jeden z  Wykonawców zwrócił  uwagę Zamawiającemu na odpowiedzi 
dokonane w Wyjaśnieniu nr 2  Wykonawcy nr 7 na pytania nr 10 i 11 (strona 9 i 10 
wyjaśnień) a dotyczące opakowania zestawów do dializ w zadaniu nr 13 poz. 2 i 3, sugerując, 
że najprawdopodobniej Zamawiający omyłkowo udzielając odpowiedzi skopiował 
wymagania dotyczące opakowania zestawu z poz. 1. 

Po przeanalizowaniu  odpowiedzi na ww. pytania Zamawiający stwierdził, że doszło do 
omyłki pisarskiej i faktycznie Zamawiający przy dokonywaniu odpowiedzi omyłkowo  
skopiował wymagania dotyczące opakowania zestawu z poz. 1. 

W związku z powyższym, Zamawiający niniejszym pismem modyfikuje odpowiedzi na 
pytania Wykonawcy nr 7 dokonane w Wyjaśnieniu nr 2 , następująco: 

 

Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr 13 poz.2  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu do hemodializy o składzie 
START: 
Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt. 
Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt. 
Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt. 
Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana 
dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt. 
Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S/M 2szt. 
Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer 
referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu. Jego skład 
znacząco odbiega od wymaganego przez Zamawiającego. Rozmiar serwety określonej przez 
Zamawiającego wynosi 45 x 45 cm, rozmiar oferowany ma jeden z boków o 10 cm za krótki. 
W oferowanym zestawie znajdują się elementy, które Zamawiający kupuje oddzielnie, w 
ramach innych umów przetargowych (przylepiec włókninowy, opatrunek do mocowania 
wkłuć). W przypadku ich zaoferowania w zestawie Zamawiający albo nie realizowałby umów 
już zawartych albo posiadał podwójną ilość tych produktów.  

 
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr 13 poz.3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu do hemodializy o składzie: 
END I:  
Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt. 
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Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt. 
Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M 2szt. 
Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L 1szt. 
Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer 
referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. 
Lub  
END II 
Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 6szt. 
Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 4szt. 
Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M 2szt. 
Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L 1szt. 
Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer 
referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych zestawów. Ich 
skład znacząco odbiega od wymaganego przez Zamawiającego, ponadto zawierają w swoim 
składzie elementy, który Zamawiający już zakupuje w ramach innych umów przetargowych 
(przylepce, opatrunki ze spongostanem – plastry typu Pushban) co skutkowałoby albo 
zaprzestaniem umów przetargowych albo wyrzucaniem wybranych elementów oferowanych 
zestawów.  

Zamawiający podtrzymuje, że wymóg zaoferowania twardego blistra z dwoma komorami 
pośrodku dotyczy tylko Zadania nr 13  poz. 1. 

 
                                                                                     
                                                                                       Z poważaniem  
 
 
 
  
                                                                                  Dyrektor SPSK-2 PUM  
                                                                                          w Szczecinie 


