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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/51/2020/2                            Szczecin, dnia 27.07.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/51/2020, pn. Dostawa protez 

naczyniowych, protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego  praz 
oprzyrządowania do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz.1843), 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. 

 

ZESTAW 1  

Pytanie 1 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 3 protez uszczelnianych żelatyną 

wchłanialną na drodze hydrolizy niewymagających wstępnego wykrzepiania. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 2 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 4 protez naczyniowych uszczelnianych 

żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, niezbrojonych, nieimpregnowanych solami srebra i związkiem 
bakteriobójczym ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem, dwustronnie 

welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), o długości min. 

- 60cm w poz. 1, 2, 10,11 
- 45 cm w poz. 6-7 

Pozostałe rozmiary zgodnie w SIWZ. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 3 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4 

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 protezy naczyniowe o długości min. 60cm 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 

Pytanie 4 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 6 łat naczyniowych bez impregnacji 

solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łaty z antybiotykiem.  
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Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów zad. 7 poz. 1 łat naczyniowych obwodowych 

szczelnych o wymiarach: 10,15mm, dł. min. 75mm. 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zapisów umowy 
Zamawiający powołanymi powyżej zapisami zakreślił obszar przyszłych ewentualnych kar umownych, jednak 

według Wnioskodawcy wysokość tychże kar jest stanowcza nie adekwatna i zawyżona w stosunku do 
wystąpienia zakreślonych przypadków. Dodać należy, że Projekt przyszłej Umowy w żaden sposób nie zachowuje 

równości stron tej Umowy a w szczególności § 4 ust. 2 i 3, wskazując uprzywilejowaną pozycję Zamawiającego. 
Mając powyższe na względzie wnosimy o zrewidowanie Załącznika nr 4 do SIWZ, poprzez zmniejszenie 

wysokości kar w § 4 oraz wykreślenie punktu 3A-3D. 

ODPOWIEDŹ:   
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
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