
 

 

 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 27  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PKO BP S.A.   40 1020 4795 0000 9102 0302 3025 

 
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 

Nasz znak: EP/220/42/2017/1            Data: 08.06.2017 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/42/2017 pn. Dostawa protez naczyniowych, 

protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego oraz oprzyrządowania 

do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 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 i w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp przedłuża 
termin składania ofert. 

 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 

Zadanie 1  Protezy do hemodializy  

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu protez do hemodializy wykonanej z poliuretanu, 

samo-zasklepiającej się po nakłuciu, o średnicy tylko 6mm oraz dostępnych długościach 20cm, 30cm, 35cm i 
40cm? Pozostałe wymagania bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
ZESTAW 2 

1. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 protezy z włókien poliestrowych zewnętrznie pokrytych srebrem 
oraz obustronnie impregnowane, uszczelniane, bez wskaźników, utrata srebra w skali roku poniżej 3%? W poz. 

1-2 długość 60cm, poz. 1-8 długość 40cm, poz. 9 długość 30cm. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

ZESTAW 3 
1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji nr 9-14 długośc protez  naczyniowych rozwidlonych 40 cm ? 

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający dopuszcza 
 

 

ZESTAW 4 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 załącznika nr 1A do 
siwz protez do hemodiliz o następujących parametrach technicznych: 

Pkt.4 – struktura protezy dwuwarstwowa z warstwą PTFE. 
Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający dopuszcza 
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2. Prosimy o informację, czy poprzez „wczesne nakłuwanie protezy” (pkt.1) zamawiający rozumie możliwość 

nakłuwania protezy 24 godziny po implantacji. 

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający potwierdza 
 

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 zadania 1 protezy do hamodializy o średnicy 6mm prostą i długości 
25cm lub też wykreślenie tej pozycji z zadania 4 i utworzenie z niej oddzielnego zadania. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2 

4. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 2 załącznika nr 1A do 
protez naczyniowych o następujących parametrach: 

Ad.5 odstąpienie od wymogu posiadania protez heparynizowanych 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

5. Lub też, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, dopuszczenie: 
Ad.1 proteza dziana, powlekana żelatyną, z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem 

PTFE , z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy heparyną 
Ad.4 spiralne zewnętrzne wzmocnienie protezy bez możliwości jego usunięcia. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3 

6. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 3 załącznika nr 1A do 
siwz protez naczyniowych o następujących parametrach: 

Ad.2 proteza uszczelniana żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy. 
Pozostałe parametry zgodnie z siwz 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4 

7. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 4 załącznika nr 1A do 
siwz protez naczyniowych o następujących parametrach: 

 

Ad.1 protezy naczyniowe dziane, bez impregnacji solami srebra 
Ad.2 przepuszczalność poniżej 1ml/cm2/min 

Ad.3 dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym 
Ad.4 posiadające koncentryczne karbowanie podłużne i wskaźniki dla właściwego umiejscowienia protez 

Ad.5 protezy uszczelniane żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy 
Ad.6 możliwość jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem lub heparyną (z wyboru) 

Ad.5 proteza sterylna 

Ad.6 Data ważności od momentu dostarczenia minimum 2 lata 
Ad.7 proteza posiada nalepkę w ilości 4 szt. z informacją zawierającą datę ważności, opis produktu oraz nr serii. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

8. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 protezy naczyniowe o średnicy 6mm i długości min. 60cm 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5 
9. Czy zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 1 i 2 (załącznik nr 1 do siwz) wymaga łat dzianych, 

cienkościennych to jest o grubości ściany 0.36mm ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 
10.  Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 6 załącznika nr 1 do 

siwz łat naczyniowych obwodowych dzianych, szczelnych powlekanych żelatyną z dodatkowym powleczeniem 
każdego włókna łaty monomerem PTFE, z możliwością jonowego łączenia powleczenia łaty z antybiotykiem. Łaty 
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cienkościenne o grubości ściany 0.36mm w rozmiarach 6x75mm i 8x75mm. Brak strzępienia w miejscu 
przecięcia. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7 

11.  Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 7 załącznika nr 1 do 
siwz łat naczyniowych obwodowych szczelnych o wymiarach: 100mm/15mm/0.55mm, brak strzępienia w 

miejscu przecięcia 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 

 

Lub też. 
12.  Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 7 załącznika nr 1 do 

siwz łat naczyniowych obwodowych szczelnych o wymiarach: 100mm/10mm/0.36mm, brak strzępienia w 
miejscu przecięcia 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 

 
 

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i 

otwarcia ofert, na niżej podane: 
 

- termin składania ofert – z 12.06.2017 r., do godz. 11:00 na 13.06.2017 r., do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 12.06.2017 r. o godz. 11:30 na 13.06.2017 r. o godz. 11:30.  
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 
rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

 

„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 13.06.2017., do godz. 11:00.  

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

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r.  o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II pietro.  
 

 

 
      ZASTĘPCA DYREKTORA 
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 
      Małgorzata Szelągiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 


