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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla  SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  - dot. zad 18 

Czy Zamawiający dopuści stało – czasowy filtr do żyły głównej możliwość usunięcia filtru do 12 dni 

po implantacji lub implantacja na stałe, filtr samorozprężalny, nitynolowy, średnica 32mm, długość 

70mm, konstrukcja koszyczka symetryczna z podwójnym filtrowaniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad. 32 poz. 1,2 

Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące sie wysoką jakością znane i 

atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis czyli 

takie które są w sposób potwierdzony stosowanym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni 

kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu – Medrad Mark V 

Pro Vis (nr seryjny 108662) i jako takie nie spowoduje usterek w jego działaniu ani nie będą 

powodem jego uszkodzenia jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na te aparat 

gwarancji lub/i rękojmi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

* Pytanie nr 3  - dot. zad 1 

Czy Zamawiający dopuści stenty montowane na balonie o dostępnych długościach: 

12,16,20,24,30,40,60 kompatybilnych z koszulkami wprowadzającymi 5 – 7F. Pozostałe parametry 

zgodne z wymogami SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 

http://www.zozsanok.pl/

