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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/26/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  - dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu „Suma naliczonych kar 

umownych nie przekroczy 4,9% wartości umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 2  - dot. proj. umowy §3 ust.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wzoru umowy na następujący „Wykonawca w razie odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4,9% wartości 

umowy niezrealizowanej części  umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 3  - dot. proj. umowy §3 ust.12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wzoru umowy na następujące „W przypadku wypowiedzenia umowy 

w trybie natychmiastowym (określonym w ust.8) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 

wysokości 4,9% wartości niezrealizowanej części umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 4  - dot.zad.2 

Czy Zamawiający dopuści balony o ciśnieniu nominalnym 7 atm, a RBP 14 atm oraz dostępnych w wybranych 

rozmiarach w zakresie średnic 1.5 – 4.0mm, długościach 20 – 220mm oraz systemach dostarczania 90, 120, 

150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 5  - dot.zad.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stentu o dostępnych średnicach 6,00; 7,00; 8,00; 9,00 10mm o 

dostępnych długościach 19, 29, 39, 49, 59mm o ciśnieniu nominalnym 8atm dla średnic od 6,00 do 9,00mm oraz 

7atm dla średnicy 10mm o dostępnych długościach szaftu 75 i 135 cm stentu bez pokrycia silikonowego w 

kanale wewnętrznym i zewnętrznym pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 6  - dot.zad.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania balonu o dostępnych długościach 20,40,60,80,100,120,150,200mm o 

dostępnym ciśnieniu nominalnym od 5atm do 8atm oraz ciśnieniu RBP od 10 atm do 14 atm o dostępnych 

długościach szaftu 80,130,150 cm pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 7  - dot.zad.7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnika hydrofilnego 0,018” o dostępnych długościach 180 i 

300cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

http://www.zozsanok.pl/


SPZOZ/SAN/ZP/117/2013                                         Strona 2 z 3 

* Pytanie nr 8  - dot.zad.8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnika hydrofilnego 0,014” o dostępnych długościach 180 i 

300cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 9  - dot.zad.10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnika hydrofilnego 0,014” nie posiadającego końcówki 

taperowanej, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 10  - dot. proj. umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w 

zakresie zapisów §3 ust.2 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 11  - dot. proj. umowy 

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umowa terminie Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego za każdy dzień 

zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 

Zamawiającego 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 12  - dot. zad.2 

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o standardowym ciśnieniu 16-13 atm(RBP) wymiary średnica od 

1.25 mm do 5mm długość od 15mm do 220mm. Trzy długości systemu wprowadzającego: 100cm, 130cm i 

150cm typ OTW. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 13  - dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści prowadnik 35”J długość 150, 200cm. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 14  - dot. zad.12 

Czy Zamawiający będzie wymagał zestawu obłożeń jednorazowych do angioplastyki o składzie:  

- serweta angiograficzna wykonana z włókniny typu SMS o wymiarach min. 211 x 330 cm, z prawej strony 

serwety przeźroczysta osłona pulpitu sterowniczego o szerokości min. 70 cm, serweta posiada 2 otwory do 

wkłucia udowego o średnicy 7 – 12,5 cm. W strefie otworów umieszczona warstwa wysokoabsorbcyjna o 

wymiarach min 80 x 120 cm.,  

- 2 fartuchy wykonane z włókniny SMS o rozmiarze XL  

- osłona na stolik narzędziowy (zawiniecie zestawu) wykonana z min. 2 warstwowego laminatu 

nieprzemakalnego o wymiarach min. 90 x 150 cm  

- 2 powłoki ochronne na ekran, lampę i wzmacniacz o wym. 95 x 100 cm (+/- 10 cm) zakończone elastyczną 

gumką,  

- rurka do zatrzymania kontrastu 1 300 mm  

- kompres absorpcyjny o wymiarach min. 20 x 40 cm  

- miska plastikowa na sól fizjologiczną o pojemności min. 280 ml  

Odpowiedź: TAK  zestaw obłożeń powinien składać się z : obłożeń jednorazowych do angioplastyki z folią 

boczną, obłożenie co najmniej 330/211 cm, 2 fartuchy w rozmiarze L, XL, osłona na stolik narzędziowy, 

powłoki na stolik narzędziowy, powłoki ochronne na ekran, lampę i wzmacniacz, rurka do zatrzymania 

kontrastu 1300mm, kompres absorpcyjny, miska plastikowa na kontrast. 

 

* Pytanie nr 15  - dot. zad.12 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angioplastyki o następującym składzie: 

1 x serweta na stół narzędziowy 160 x 150 cm, opakowanie zestawu 

1 x serweta do angiografii 220 x 340 cm z dwoma przylepnymi otworami o średnicy 8 cm 

1 x Fartuch Standard rozmiar L 

1 x Fartuch Standard rozmiar XL 

1 x osłona na ekran, rozmiar 50 x 45 cm 

1 x osłona na lampę, rozmiar 100 x 50 cm okrągła 

1 x osłona na wzmacniacz, rozmiar 85 x 150, prostokątna 
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1 x miska plastikowa, przeźroczysta, z podziałką, 250 ml 

1 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 16 warstw, 17 nitek 

1 x rurka do zatrzymania kontrastu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 16  - dot. zad.12 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego produktu oczekuje pod pojęciem rurka do zatrzymania 

kontrastu? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli rurkę pozwalającą zachować sterylność wkładu do strzykawki 

automatycznej. 

 

* Pytanie nr 17  - dot. proj. umowy §3 ust.2 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 

0,2% w przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie. 

Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i 

faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


