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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/13/2017 pn.: Dostawa jednorazowych 
wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1   

 
Dotyczy zadania nr 11 i 12 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zestawy cewników, których rozmiary prowadników wynoszą J 0,38 x 70cm lub J 

0,32 x 70cm? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Dotyczy zadania nr 13 i 14 

 

2. Czy Zamawiający dopuści zestawy cewników, których średnica zewnętrzna wynosi 11,5F lub 13F, wymiary 

prowadników wynoszą J 0,32 x 70cm lub J 0,38 x 70cm, a powłoka pokryta jest jonami bizmutu? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 11, 12, 13 i 14 

 

3. Czy Zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu 

wykazanego w zadaniu nr 11, 12, 13, 14, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających 

z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji po 5 szt. 

 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zadania nr 1 

 

4. Czy Zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu 

wykazanego w zadaniu nr 1, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości 

pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji po 24 szt. 
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Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zadania nr 7 

 

5. Czy Zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu 

wykazanego w zadaniu nr 7, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości 

pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji po 18 szt. 

 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zadania nr 9 

 

6. Czy Zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu 

wykazanego w zadaniu nr 9, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości 

pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji po 50 szt. 

 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 2 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 19, poz. 2 Prowadnik prosty J 0,35 x 

70cm? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 3 

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 19, poz. 3 Prowadnik prosty J 0,38 x 

70cm? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 4, ppkt 1- rozszerzacz 8F x 18cm 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 19, poz. 4, ppkt 1 Rozszerzacz 8F x 

15cm? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 19, pozycja 1 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z poz. 1 z zadania nr 19 do osobnego zadania, co 

umożliwiłoby złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dotyczy zadania nr 9, pozycja 1 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 9, poz. 1 - Igły do hemodializy 

(tętniczo-żylna) 1,4mm? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega miejsce otwarcia ofert z: „Sekcji Zamówień 

Publicznych, w budynku „O”, I piętro – Świetlica, przy ul. Arkońskiej 4” na: „Sekcję Zamówień 

Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 24.04.2017r., do godz. 10:00 na 27.04.2017r., do godz. 

10:00, 
- otwarcie ofert – z 24.04.2017r. o godz. 10:30 na 27.04.2017r. o godz. 10:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 27.04.2017r., do godz. 10:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 

 

 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                                               Małgorzata Usielska 


