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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/220/46/16                                          Szczecin, dnia 30.06.2016r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów 
medycznych do diagnostyki i zabiegów radiologicznych 
 
 
 

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 informuje co następuje: 
 
I.  Ponownie udziela odpowiedzi na pytanie 1 i 2 zawartych w wyjaśnieniach nr 1: 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 1 poz. 4 i utworzenie niezależnego zadania oraz 
dopuszczenie w tym miejscu filtra do żyły głównej o małym systemie wprowadzania przez śluzę w 
rozmiarze 6.5F. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie oraz nie dopuszcza proponowanego 
wyrobu. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie z zadania 1 poz. 5 i utworzenie niezależnego zdania. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie. 
 
 
II.  Udziela wyjaśnień na poniższe pytania złożone do dnia 27.06.2016r  
 
Pytanie  1 
Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 - punktu 1 (cewnik balonowy do PTA 
uwalniający lek antyproliferacyjny) oraz punktu 7 (stent do tętnic kończyny dolnej nitinolowy typu RX) 
w osobne zadanie? 
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielanie. 
 
Pytanie 2 
Zadanie nr 14: 
Pyt. 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny strzykawki wysokociśnieniowe o pojemności 25 ml? Pozostałe 
parametry techniczne urządzenia pozostają bez zmian 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 
 
Pytanie 3 
Pytanie 1, zadanie 21 
Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego ZESTAWU DRENAŻOWEGO do drenażu lędźwiowego o 
poniższych parametrach: 

• obrotowe skale ciśnienia umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy – w tym skala ujemna.  
• W  zestawie drenażu lędźwiowego dren lędźwiowy 
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• Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego przy użyciu 
wbudowanego zacisku słupkowego 

• Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy 
zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu) 

• Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania 
• Punkty iniekcji bezigłowej SmartSitt 
• Główny kurek odcinający do przyłączania 

zewnętrznego przetwornika ciśnienia 
• odpowietrznik hydrofobowy 
• komora ściekowa 75 ml 
• odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml 
• Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania 

wartościach (mm Hg lub cm H2O) 

• Możliwość rozbudowy o poziomicę laserową Clear-
Sit 

• Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożlwiająca podgląd pulsacji płynu 
przy braku przepływu.  

• Przystosowany do wykonywania badań MRI  
Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4 
Zadanie 21 
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o poniższych 
parametrach: 

• Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 
80 cm i śr. 1,5mm  

• Igła Tuohy o rozmiarze 14G 
• Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem 
• Występy mocujące (2 sztuki)  
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem 
• Tępo zakończona igła  
• Torebka drenażowa EDM 700 ml 
• Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny) 
• Komora kropelkowa 120 ml z podziałką 

Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Zadanie 21 
Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach : 

• Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i 
średnicy 1,5mm  

• Igła Tuohy o rozmiarze 14 
• Tępo zakończona igła  
• Występy mocujące (2 sztuki) 
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem 
• Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu 

punktami iniekcji.  
• Torebka drenażowa EDM 700 ml 

Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 6 
Pytanie 4, zadanie 21 
Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego z torbą o 
pojemności 700ml (wymagane 600ml)  ze zintegrowana komorą kroplową. Hermetyczny system bez 
filtrów, wyposażony w przeźroczystą, plastikową torbę. Dren lędźwiowy 80cm (wymagany min. 60) 
silikonowy z zatopionymi znacznikami radiologicznymi i średnicy zewnętrznej 1,5mm (światło drenu 
0,7mm), igłą Touhy zestawie.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 7 
Pytanie 5, zadanie 21 
Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego spełniającego 
wszystkie wymagania SIWZ z torbą o pojemności 700ml oraz drenem lędźwiowym o średnicy 
zewnętrznej 1,5mm.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
 
Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony formularz cen jednostkowych 
(załącznik nr 4) wraz z wprowadzonymi zmianami ilościowymi w zakresie zadania 1, 3 oraz 21. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i 
składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
 
 
 
 
 

….………………………………… 
             DYREKTOR SPSK-2  
 


