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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                                    tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13    

 
znak sprawy: ZP/220/73/15                    Szczecin, dnia 25.09.2015r 
 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku do wykonywania procedur medycznych w 
hemodynamice  
 
 

Wyjaśnienia 2 
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 dot. Zadania 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści Stent powlekany  na balonie  o nieznacznie zmienionych 
parametrach:  
przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25;  2,5; 2,75;  3,0; 3,5; 4,0); RBP 18 atm;  profil przejścia 
stentu osadzonego na balonie 0,042” przy średnicy 3,0mm; stent  kompatybilne z cewnikami 
prowadzącymi 6F dla rozmiaru 4,0/38 mm oraz 5F dla  pozostałych oferowanych  rozmiarów 
oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 dot. Zadania 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści Stent powlekany  na balonie  o nieznacznie zmienionych 
parametrach:  
przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25;  2,5; 2,75;  3,0; 3,5; 4,0); RBP 18 atm;  profil przejścia 
stentu osadzonego na balonie 0,042” przy średnicy 3,0mm; stent  kompatybilne z cewnikami 
prowadzącymi 6F dla rozmiaru 4,0/38 mm oraz 5F dla  pozostałych oferowanych  rozmiarów 
oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 dot. Zadania 4 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Stentów bioabsorbowalnych z terminem 
przydatności do użycia 12 miesięcy od dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego oraz 
spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych stentów. 
 
Pytanie nr 5  
dot. Zadania nr 5 
Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 5 pozycję nr 8 zestaw do usuwania skrzeplin oraz 
dopuści cewnik o jednym zestawie 6F o średnicy zewnętrznej 0.055‘‘kompatybilny z cewnikiem 
prowadzącym 6F i 7F , wskaźnik przepływu aspiracji 115.2 cc/min,  długość cewnika 
aspiracyjnego wynosi 140 cm?   
Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie. 
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Pytanie 6 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 10 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w zadania 2  
załącznika 4 do siwz koszulki naczyniowe specjalistyczne o dostępnych średnicach 14-26F. 
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
 
 
 
 
 
….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2  


