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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 22-10-2013r 
znak sprawy: ZP/220/92/13 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa elektrod do 
śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu wraz z dzierżawą generatora oraz dostawa zestawów 
do autotransfuzji wraz z dzierżawą konsoli  
 

Wyjaśnienia nr 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 1 

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 elektrod bipolarnych nowej generacji spełniających 
wszystkie wymagania techniczne SIWZ u których ze względu na opatentowany algorytm kontroli 
temperatury nie jest wymagane chłodzenie roztworem soli fizjologicznej (dodatkowy atut i 
bezpieczeństwo pacjenta) 

Oferowany przez nas system wyposażony jest w podwójne czujniki temperatury na każdym z 
elementów czynnych (czego nie posiada nasza konkurencja), które regulując poziom mocy nigdy nie 
dopuszcza do przekroczenia ustawionego zakresu pracy elektrody – tym samym, sól fizjologiczna 
odpowiedzialna za proces „chłodzenia” miejsca ablacji staje się zbędnym elementem systemu. 
Dodatkowo, czas ablacji dla utworzenia pełnowartościowej blizny jest stały i wynosi 30 sekund w 
przypadku elektrody bipolarnej.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody. 
 
Pytanie 2  
Dotyczy SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy dla zadania 1, §1 punkt 1b na ;” 
wydzierżawienie Zamawiającemu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012 roku generatora do 
elektrod” zamiast wyprodukowanego w 2013 roku, oraz w związku z tym na złożenia oferty na 
dzierżawę generatora fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012r ? Specyfikacja dla pakietu 1 nie 
wymaga zaoferowania generatora o konkretnym roku produkcji. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie generatora fabrycznie nowego wyprodukowanego 
w 2012r. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
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