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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/220/24/15      Szczecin, dnia 12-03-2015r 

 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa stentów XL oraz 
włókniny do sterylizatora plazmowego 

 
Wyjaśnienia 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 
Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniu zbiorczym zawierającym 200 arkuszy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza włókninę w opakowaniu zbiorczym zawierającym 200 arkuszy przy 
zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający może wyjaśnić co oznacza stent „zamkniętokomórkowy”?  
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że stenty otwarto komórkowe są stosowane w tętnicach szyjnych 
natomiast przykładowe modele stentów zamknięto komórkowych są wskazane w dalszej części 
wyjaśnień. 
 
Czy Zamawiający wie  jaka ma być siła rozprężania np. w jednostce N. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie ma specjalnych wymagań odnośnie siły rozprężania. 
 
Jeżeli na siłę rozprężającą stentu ma wpływ nie kształt stentu tylko średnica drutu nitynolowego to 
jaką siłę rozprężającą wymaga zamawiający? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie ma specjalnych wymagań odnośnie siły rozprężania. 
 
Aby złożyć ofertę proszę o podanie modeli stentów „nie-zamkniętokomórkowych”? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że stentami „nie-zamkniętokomórkowymi”  są przykładowo modele: 
Precise, Zilver,  RX ACCULINK , Protege RX.  
 
Czy stent ma być powlekany na całej długości? 
Odpowiedź 
Stent nie musi być powlekany. 
 
Czy Zamawiający ma wiedzę w dziedzinie materiałoznawstwo aby określać z jakich substancji mają 
być wykonane markery RTG. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby markery były wykonane z materiału dobrze widocznego we 
fluoroskopii. 
 
Czy Zamawiający określając, że markery maja być z tantalu może przytoczyć uzasadnienie takiego 
właśnie materiału lub podać jaki materiał nie może być użyty na markery RTG i dlaczego?  
Odpowiedź 
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Zamawiający wyraża zgody na inne znaczniki. 
 
Ewentualnie podać współczynnik pochłaniania promieniowania dla określenia wymaganej 
widoczności markerów na stencie. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby markery były dobrze widoczne we fluoroskopii. 
 
Czy Zamawiający jest pewien, ze stenty mają być radiacyjne, to raczej pojęcie związane z 
promieniowaniem a nie siłą rozprężająca? No chyba, że stenty mają mieć właściwości 
promieniotwórcze. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej i wymaga stentów o maksymalnej sile radialnej a 
nie radiacyjnej. 
 
Proszę o podanie konkretnych wymaganych rozmiarów stentów, gdyż podane przedziały 
wprowadzają w błąd.  
Odpowiedź 
Średnice: 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 mm.  
 
Długość: 
-przy średnicy 16mm: 40,50,60,80,100mm.  
-przy średnicy 18,20mm: 30,40,50,60,80.  
-przy średnicy 22-26: 40,60,80mm 
-przy średnicy 28: 30,40,60,100mm 
-przy średnicy 30-36mm: 40,60,100mm 
 
Nie spotyka się stentów o średnicy 36mm i długości np. 30mm a taki rozmiar wynika z zakresu jaki 
zamawiający oczekuje. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga średnic do 36 mm. 
 
Zamawiający nie podaje również co ile zmienia się średnica i długość a przy tak określonym 
przedziale otrzymujemy zbiór nieskończony. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie określa co ile zmienia się średnica i długość. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów przełykowych w całości pokrytych z 
markerami na końcach stentu i aplikatorze w określonych przez Zamawiającego długościach i 
średnicach? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych stentów. Przetarg nie dotyczy stentów 
przełykowych. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 
składania ofert. 

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

DYREKTOR SPSK-2  


