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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. 20.12.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/77/13 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do 
hemodializ oraz środków do dezynfekcji hemodializy do Ośrodka Dializ SPSK- PUM w 
Szczecinie 
 
 

                                       Wyjaśnienie nr  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: 
 
WYKONAWCA NR 1  
 
Dotyczy zadania nr  5 poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści, oczekuje Zestaw cewników naczyniowych permanentnych, 
miękkie, wykonane z Carbotanu, z mufą "dakronową", kształt kanałów "podwójne D", ze 
szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, kształt wylotu cewnika "Spiral-Z". Dostępne 
długości 23cm, 28cm, 33cm, 55cm. Minimalny skład zestawu: igła do nakłucia, prowadnica 
"J" prosta, dialator, dwie nasadki, samoprzylepny opatrunek, sterylne obłożenie, skalpel, 
bagnet do tunelizacji, rozrywana koszulka, rozszerzacz, tuneler rozwidlony . ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Wykonawcy. W związku z 
powyższym Zestaw cewników naczyniowych permanentnych w zadaniu nr  5 poz. 7, winien 
być wykonany z kauczuku silikonowego lub z  Carbotanu. 

 
Dotyczy zadania nr  5 poz. 8   
Czy Zamawiający w dopuści, oczekuje Zestaw cewników naczyniowych permanentnych z 
mandrynami do wprowadzania techniką "over-the-wire", miękkie, wykonane z Carbotanu, z 
mufą "dakronową", kształt kanałów "podwójne D", ze szczelinami bocznymi wycinanymi 
laserowo, kształt wylotu cewnika "Spiral-Z". Dostępne długości 23cm, 28cm, 33cm. Średnica 
14,5Fr. Minimalny skład zestawu: igła do nakłucia, prowadnica "J" prosta, dialator, dwie 
nasadki, samoprzylepny opatrunek, sterylne obłożenie, skalpel, bagnet do tunelizacji, 
rozrywana koszulka, rozszerzacz, tuneler rozwidlony .? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Wykonawcy. W związku z 
powyższym Zestaw cewników naczyniowych permanentnych z mandrynami do 
wprowadzania techniką "over-the-wire" w zadaniu nr  5 poz. 8, winien być wykonany z 
kauczuku silikonowego lub z  Carbotanu. 
 
 
WYKONAWCA NR 2 
 
Czy Zamawiający: 
 
1) w: Zadaniu 2: „Dializatory polisulfonowe i helixonowe sterylizowane parą wodną”, 
dokona wydzielenia przedmiotu zamówienia wskazanego w Lp. 1: „Błona polisulfonowa, 
sterylizacja parą wodną” jako odrębnego zadania? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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2) w: Zadaniu 2: „Dializatory polisulfonowe i helixonowe sterylizowane parą wodną”, w: Lp. 
2, dokona zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie dializatorów z błoną 
polisulfonową sterylizowaną parą wodną z zachowaniem dotychczasowo wskazanej liczby 
zamawianych dializatorów? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
3) w: Zadaniu 3: „Dializatory polietersulfonowe i polinephronowe sterylizowane promieniami 
gamma”, w: Lp 1 dokona zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie dializatorów 
z błoną polisulfonową sterylizowanych promieniami gamma o powierzchniach odpowiednio: 
- od 1,1 m2 do 1,5 m2 w zamawianej liczbie na okres 36 miesięcy: 6.000 sztuk 
- 1,8 m2 w zamawianej liczbie na okres 36 miesięcy: 10.000 sztuk 
- od 1,9 m2 do 2,1 m2 w zamawianej liczbie na okres 36 miesięcy: 4.500 sztuk 
tj. z zachowaniem dotychczasowo wskazanej liczby zamawianych dializatorów? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4) w: Zadaniu 3: „Dializatory polietersulfonowe i polinephronowe sterylizowane promieniami 
gamma”, w: Lp 2 dokona zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie dializatorów 
z błoną polisulfonową sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni odpowiednio 1,8 
m2 z zachowaniem dotychczasowo wskazanej liczby zamawianych dializatorów? 
 
Uzasadnienie 
Wskazuję, że dokonanie zmiany przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią pytań niniejszego 
wniosku o udzielenie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, staje się 
zasadne z uwagi na konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do możliwości 
ofertowych podmiotów funkcjonujących na rynku produkcji i sprzedaży dializatorów. 
Wskazywane doprowadzi natomiast do złożenia ofert o równoważnej jakości i 
konkurencyjnych parametrach cenowych przez większą ilość potencjalnych wykonawców 
przedmiotowego zamówienia. 
Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach wszczętej procedury przetargowej 
poprzez umieszczanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zapisów i 
wymagań których wykonanie zagwarantować może tylko i wyłącznie nieliczna grupa 
producentów/dostawców/przedstawicieli narusza zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców wynikające wprost z art. 7 ust. 1, a także zasady dokonywania 
opisu przedmiotu zamówienia z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (vide np.: wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 maja 2011 
r., I C 317/09).  
Zagwarantowanie realizacji przytaczanych zasad staje się zatem znaczącym uzasadnieniem 
konieczności dokonania zmian w treści SIWZ. 
Mając na uwadze przytoczone twierdzenia, niniejsze pytania wraz z wnioskiem o dokonanie 
zmian treści SIWZ stają się w pełni zasadne i zasługują na uwzględnienie. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zamawiający niniejszym Wyjaśnieniem nr 2 doprecyzował zapisy SWZ oraz dopuścił 
proponowane przez Wykonawcę zmiany. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający 
zamieszcza na więcej niż  6 dni przed upływem terminu składania ofert, w związku z 
powyższym  Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2013r do godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2013  o godz. 11:00  
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       DYREKTOR SPSK-2 


