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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
       na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrz naczyniowych   

  dla  SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1 -  dot. części 6
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wydzielenia  z  pakietu  numer  6  pozycji  3  "Strzykawka 
wysokociśnieniowa z manometrem" w chwili obecnej jest on połączony z innym asortymentem, który 
nie jest dostępny u większości firm handlujących inflatorami. Pozostawienie pakietu w obecnej formie 
wpłynie niekorzystnie na wartość całego pakietu i z uwagi na ograniczoną ilość oferentów znacznie go 
podroży.  
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 2 - dot. część 15 – System rotacyjny do trombectomii żylnej; system do usuwania ciał  
obcych, ilość pozycji 4, pozycja 1

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Części 15 i stworzy osobny pakiet?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 3  -  dot. części nr 19
Czy Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii o średnicach: 3,4,5.5, 6,7 F z kompatybilnymi 
prowadnikami: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038” (pozostałe parametry bez zmian)?
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 4  -  dot. części nr 14 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 14 poz. 6 koszulek o 
dostępnych długościach: 30, 40, 45, 55, 70, 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr  5 -  dot.  części nr 18
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 18 załącznika nr 2 do 
siwz stentów samorozprężalnych  nitinolowych  o  średnicach  5-10mm,  dostępnych  długościach  20-
140mm oraz dodatkowo dla średnic 5-8mm o długości do 200mm, shaft 125cm. Pozostałe parametry 
zgodnie z siwz. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 6  -  dot. częśći 21
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu luer – lock do kontrastu o 
pojemności: 2ml/2,5ml,  5ml/6ml,  10ml/12ml,  20ml/22.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania ogólne:(dot.7,8,9)
* Pytanie nr 7
Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar? 
 Odpowiedź: Możliwość podjazdu pod magazyn.

* Pytanie nr 8
Czy  istnieją  bariery  architektoniczne  utrudniające  dostarczanie  towaru  od  miejsca  rozładunku  do 
magazynu? 
 Odpowiedź: Brak barier architektonicznych. 

* Pytanie nr 9
Czy  istnieją  ograniczenia  dla  samochodów  ciężarowych  uniemożliwiające  podjazd  do  miejsca 
rozładunku?
 Odpowiedź:  Nie istnieją.

* Pytanie nr 10 -  dot. część nr 3, pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuści  i  uzna za równoważny cewnik do trombolizy z długościami  systemów 
infuzyjnych:
- dla 45cm: 5, 10, 15, 20cm
- dla 90cm: 5, 10, 20, 30, 40, 50cm
- dla 135cm: 5, 10, 20, 30, 40, 50cm? 
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 11-  dot. część nr 3, pozycja nr 6
W przypadku  pozytywnej  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  prosimy  Zamawiającego o  wyrażenie 
zgody na wydzielenie pozycji nr 6 do odrębnego pakietu.
 Odpowiedź: Zamawiający udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie 10.  

* Pytanie nr 12 -  dot. części 3, poz. 8:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części 3 pozycji nr 8 – utworzenie z niej 
niezależnego Pakietu o sygnaturze np. 8A – oraz o dopuszczenie introduktorów od amerykańskiego 
producenta o dł. 10cm i 23cm (wymagane 11 i 23cm), spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Tak 
nieznaczna różnica, wynosząca 1cm w żaden sposób nie wpłynie na jakość oraz wartość użytkową 
produktu.
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 SPZOZ/SAN/ZP/209/2016  Strona 2 z 10



* Pytanie nr 13   -  dot. części 6, poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części 6 pozycji nr 1 i utworzenie z niej 
niezależnego Pakietu o sygnaturze np. 6A – oraz o dopuszczenie introduktorów od amerykańskiego 
producenta o dł. 10cm i 23cm (wymagane 11 i 23cm), spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Tak 
nieznaczna różnica, wynosząca 1cm w żaden sposób nie wpłynie na jakość oraz wartość użytkową 
produktu
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

* Pytanie nr 14  -  dot. części 6, poz. 3:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części 6 pozycji nr 3 i utworzenie z niej 
niezależnego  Pakietu  o  sygnaturze  np.  6B.  Pragniemy  zaoferować  Państwu  produkt  spełniający 
wszystkie wymagania SIWZ od australijskiego producenta, który cieszy się dużym uznaniem wśród 
użytkowników.
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

* Pytanie nr 15 -  dot. części 11, poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części 11 pozycji nr 1 i utworzenie z niej 
niezależnego Pakietu o sygnaturze np. 11A – oraz o dopuszczenie prowadników hydrofilnych 0,035” 
o różnych długościach ściętej końcówki rdzenia: 3,5,8cm. Dostępne prowadniki z końcówkami typu 
prosta,  J oraz angled. Oferujemy prowadniki o dwóch stopniach sztywności  – standard i sztywna. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

* Pytanie nr 16-  dot. części 21, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu luer-lock o pojemności 3ml.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 17 -  dot. części 25 Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej
1. Czy Zamawiający dopuści stentgraft aortalny brzuszny z systemem mocowania podnerkowym 

o poniższych parametrach:

-  Stent Graft przeznaczony do  aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych

- Rozwidlony, o budowie wielomodułowej 

- Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru 
cienkościennego o właściwościach przewyższających  odpowiedni  materiał  stosowany do produkcji 
protez naczyniowych

- System podnerkowy, wieloczęściowy

- Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków

- Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch 
dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo 
dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka

- System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu 
( 20 - 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )

- Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna - średnice 21,5-34mm, część biodrowa  
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10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części 
biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość 
dostawki proksymalnej - kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm

Średnica  miejsca  dokowania  odnóg  10,5mm  dla  wszystkich  rozmiarów  trzonu  przy  odnogach  o 
średnicy w górnej części o średnicy 10,5mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być 
zwężone do 10mm średnicy lub 

rozszerzone  do  średnicy  23mm.  Pozwala  to  na  znaczne  ułatwienie  doboru  części  stent  graftu  , 
upraszsza wymiarowanie i minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe  pierścienie  nogawki  ipsilateralnej  trzonu  ułatwiające  kaniulacje  i  poprawiające 
widoczność

- Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie )

- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo 
krętych naczyniach dostępowych

- Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji

- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty 

- System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w 
celu dołączenia nogawki

- Możliwość  dodatkowego  zaopatrzenia  tętniakowato  zmienionej  tętnicy  biodrowej  poprzez 
zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

- System  wprowadzający  z  hydrofilnym  pokryciem  umożliwiający  bezpieczne  dostarczanie 
stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii 
naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stent graftu

-  Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo 
krętych naczyniach dostępowych

- Bardzo  dobra  widoczność  pod  RTG  -  tantalowe  markery  cieniujące  na  poszczególnych 
elementach stent graftu.

- Dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu(ramienia aortalnego) dwoma pierścieniami o 
delikatniejszej strukturze niż dwa pierścienie w części wierzchołkowej trzonu, eliminują możliwość 
skręcenia  trzonu (  zbrojenie  na  całej  długości  ),  przy zachowaniu  lepszej     adaptacji  graftu  do 
anatomii i uniknięcia efektu ''zmęczenia materiału'' w okresie pooperacyjnym ( jak to miało miejsce w 
trzonie  z  odcinkiem  bez  zbrojenia  w  poprzedniej  wersji  stentgraftu  ).  Bardzo  duża  odporność 
elementów stent graftu na załamania, dzięki konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem 
niezależnie umocowanych zwojów nitinolowego drutu, który zabezpiecza je przed zagięciem.

Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 18 -  dot.  wzoru umowy
Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający dokona  modyfikacji  postanowień  projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  19 -  dot.  wzoru umowy  
W przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w określonym  umową  terminie  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną  w  wysokości  0,5  % wartości  brutto  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części 
towaru przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
Po upływie wyżej  określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 20 -  dot. c  zęść nr 20 – wkłady złącza do strzykawki automatycznej  
1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 złącza o wytrzymałości do 375 PSI?

Jeżeli  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  złączy  o  wytrzymałości  do  375  PSI 
alternatywnie prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu. 

Uzasadnienie: Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest fakt, że Wykonawca 
oferujący  dany  asortyment  (wkłady  lub  złącza)  może  zaoferować  je  w  korzystniejszej  dla 
Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z 
pewnością  będzie  miało  wpływ  na  racjonalne  wydatkowanie  środków  publicznych  przez 
Zamawiającego. Na asortyment wyszczególniony w Pakiecie Nr 20 poz. 1 i 2 w całości ofertę może 
złożyć tylko jeden producent lub też podmiot przez niego upoważniony, co narusza zasadę uczciwej 
konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  stanowi  praktyki  monopolistyczne. 
Standardowym złączem dla zestawu do tego wstrzykiwacza kontrastu jest złącze o wytrzymałości do 
375 PSI.

W związku z powyższym prosimy o wyodrębnienie poz. 2 z Pakietu nr 20 do osobnego pakietu lub też 
dopuszczenie złącza o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie. 

* Pytanie nr 21  -  dot. Załącznik Nr 4 do SIWZ:
1. Dot. § 3 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1.  Wykonawca  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  2  % 0,2%  wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Po upływie wyżej  określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  za  zwłokę  do 
wartości rzeczywiście  poniesionej i wykazanej szkody.
3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 5 dni, Zamawiający może na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2. 
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4.  W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, chyba że odmowa dostawy spowodowana 
jest  zaległościami  płatniczymi  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  w kwocie  min.  trzech  dostaw 
asortymentu będącego przedmiotem umowy.   
5.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wadliwej  partii  dostarczonego  towaru, 
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar 
wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia.
6.  Reklamacje  ilościowe  i  jakościowe  zostaną  zgłoszone  Wykonawcy  w  terminie  7  dni  od  daty 
odbioru  towaru, za wyjątkiem wad ukrytych, tj. niemożliwych do sprawdzenia przy odbiorze, które 
zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamacje będą zgłaszane 
po sporządzeniu komisyjnego protokołu. 
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust.
5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę
różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej  ze zwłoki.  Zamawiający o 
fakcie skorzystania z zakupu zastępczego powiadomi Wykonawcę pisemnie.
8.  Zamawiający  w  przypadku  udokumentowanych  trzech  nieterminowych  dostaw  zamówionego 
towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, pod warunkiem, że wystosował do Wykonawcy dwukrotne, pisemne, wysłane 
w odstępie co 7 dni wezwanie do realizacji umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, 2, 4, 7, 12 w terminie 7 
dni  od  daty  wezwania  do  zapłaty.  Opóźnienie  upoważnia  Zamawiającego  do  naliczania  odsetek 
ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający 
potrąci należną kwotę (wraz z odsetkami ustawowymi) z bieżącej należności Wykonawcy.
10. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za niepłacenie faktur w terminie.
Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego odstąpić od naliczania ustawowych odsetek  
określonych w niniejszym ustępie. 
11. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 
strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
12.  W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym  (określonym  w  ust.  8) 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy.”

oraz o dodanie następujących ustępów:

„12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 
towaru,  o  której  mowa  w  §  7  ust.  1  umowy,  jeżeli  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości 
towaru, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia 
ponad  3  dni  od  dnia  dostarczenia  zamawianego  asortymentu  i/lub  zgłoszenia  przez  Wykonawcę 
gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu 
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

14.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Wykonawcy  karę  umowną  za  zwłokę  w  zapłacie 
wynagrodzenia przekraczający 30 dni kalendarzowych ponad termin płatności określony w § 8 ust. 1 
umowy w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

15.  Łączna  suma  naliczonych  kar  umownych  z  wszystkich  tytułów  nie  może  przekroczyć  10% 
wartości brutto umowy.”

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego paragrafu. Podtrzymuje zapisy siwz.
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* Pytanie nr  22 -  dot.    § 4 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ustępu 3 o   
następującej treści:
„3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a)  zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron,

b)  konieczności  zmian  umowy  na  skutek  działania  organów  administracji  lub  instytucji 
upoważnionych do wydania  decyzji  albo innych aktów władczych lub nadzorczych,  związanych z 
realizacją przedmiotu umowy,

c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy,

d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto wyrobów zostanie doliczona nowa 
stawka podatku VAT),

e)  wystąpienia  okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  a w 
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,

f) zmiany ceny: 

- gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca 
trwania  umowy.  Zmiana  ceny  następuje  z  dniem wejścia  w  życie  aktu  prawnego  zmieniającego 
stawkę.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  konieczności  zmiany  przedstawiając  kopię 
odpowiednich dokumentów, 

- w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w 
trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego,  a  niemożliwe  do  przewidzenia  w momencie  składania 
oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

-  w przypadku zakupu towaru o tych  samych  parametrach lecz niższej  lub tej  samej  cenie,  jeżeli 
nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub 
tej samej cenie,

g) zmiany terminu realizacji zmówienia: 

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające 
dłużej niż terminy określone przepisami,

-  w  przypadku  przekroczenia  czasu  zwykłego  cyklu  produkcyjnego  u  producenta  sprzętu 
specjalistycznego

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

h)  zmiany  w  zakresie  przedmiotowym:   numeru  katalogowego  produktu,  nazwy  produktu  przy 
zachowaniu  jego  parametrów,  sposobu  konfekcjonowania,  produkt  zamienny,  w  sytuacji  gdy: 
wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  wykonawcę  produkt  zmodyfikowany/  udoskonalony, 
wystąpi  przejściowy brak produktu z przyczyn  leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego paragrafu. Podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 23 -    dot. c  zęści 16, poz. 1.
Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

Serweta z dwoma otworami z folią chir. i 
przylepcami o gramaturze 56g/m2

1 320x180 Kształt 
otworu

     OKRĄG

Wielkość 
otworu: 

8
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Serweta z przylepcem na dłuższym boku o 
gramaturze 56g/m0

2 90x75

Serweta o gramaturze 56g/m2 2 90x75

Pojemnik na kontrast o pojemności 250ml 3 250ml

Kleszcze plastikowe typu Kocher (okienkowe) 1 24cm

Serweta do owinięcia zestawu o gramaturze 
56g/m2

1 150x90

Serwetki do rąk 2 40x20

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 24 -  dot. c  zęści 16, poz. 1.  
 Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:  

Serweta do angiografii L3 320cmx235cm z panelem foliowym, 
warstwa chłonną i dwoma otworami śr. 12cm  

1 320x235cm

Serweta na stół instrumentaria lny 190cmx150cm 1 190x150cm

Serweta z laminatu TF 50cmx60cm – do zasłonięcia krocza 
pacjenta oraz drugiego, niewykorzystanego w trakcie zabiegu 
otworu

1 50x60cm

osłony foliowe z gumką 85cmx70cm – do osłonięcia ekranów 
(przeźroczystego  i ołowianego)

2 85x70cm

Kompresy z gazy 17-nitkowe 8W 10cmx10cm 50 10x10

Pojemnik plastikowy 250ml 1 250ml

Korcang plastikowy 24cm 1 24cm

Pojemnik plastikowy 300ml – do kontrastu 1 300ml

Ostrze nr 11 z nasadką – do wykonania nacięcia 1 Nr 11

Strzykawka 10ml 1 10ml

Igła 0,9x40mm (do nabrania leku) 1 0,9x40mm

Igła 0,8x40mm (do ostrzyknięcia) 1 0,8x40mm

Strzykawka 20ml Lower lock (nakręcana) – do podłączenia 
kontrastu do rampy

1 20ml

Dren wysokociśnieniowy – do podłączenia ciśnienia do rampy 1

Strzykawka 20ml 2 20ml

Rampa trójdrożna 1

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 25 -  dot. c  zęści 16, poz. 1.   
Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta do angiografii o gramaturze 56g/m2 z panelem foliowym, 
warstwą chłonną i dwoma otworami śr. 12cm

1 320x235cm

Serweta na stół instrumentarialny 190cmx150cm 1 190x150cm

Serweta z włókniny kompresowej 1 80x60cm

Serweta (owinięcie) o gramaturze 43g/m2 1 180x150cm

Serwetki do rąk z włókniny kompresowej 2 40x20cm

Osłony foliowe z gumką 1 100x80cm

Osłony foliowe z gumką 1 120x120cm

Kompresy z gazy 13N, 8W 30 10x10cm

Tupfer z gazy kula 17N 3 50x50cm

Pojemnik plastikowy 1 500ml

Korcang plastikowy 24cm 1 24cm

Pęseta metalowa anatomiczna 1 14cm

Skalpel nr 11 1 Nr 11

Strzykawka 3-częściowa Luer 1 20ml

Strzykawka 3-częściowa Luer 1 10ml

Strzykawka 3-częściowa Luer lock 1 20ml

Fartuch chirurgiczny 1 XL
 
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  26 -  dot. c  zęści 16, poz. 2.   
Czy zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do odrębnego pakietu?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr  27 -  dot. c  zęści 16, poz. 3.   
Czy zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do odrębnego pakietu?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy projektu umowy: (pyt. 26,27,28)

* Pytanie nr  28 -  dot. § 3 ust. 8 wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane  zdanie o  następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?

 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest  aby przed 
odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 
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wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco  zmobilizuje wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a  tym samym uniknąć 
skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 29 -  dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o  następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca  pisemnie wezwie drugą 
stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 
odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków 
odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu  stron.
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 30-  dot. § 7 ust. 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. e) o 
następującej (lub podobnej) treści: „nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie 
dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby  zgodnie z 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował  możliwość podjęcia w 
przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach  np. 
gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli  Zamawiający nie będzie akceptował 
zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających 
wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy INDYWIDUALNIE UWZGLĘDNIĆ ZMIANY w 
ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 

                                          Z poważaniem
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