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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/35/2014 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. zad. nr 24  
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  zestawów do obłożeń,  w którego skład 
wchodzi:
- 1x serweta angiograficzna wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-
polipropylenowej  o  gramaturze  min.  56g/m2,  z  dwoma  otworami  przylepnymi  12cm,  z 
warstwą chłonną wokół otworu w rozm. 80x120 cm, 
- 2x fartuchy XL,
- 1x serweta na stolik zabiegowy w rozm. 200x180 cm (zawinięcie zestawu),
-  3x powłoki  ochronne okrągłe  z  gumką w rozm (33-112)x56cm,  gdzie  33cm to długość 
gumki w stanie wolnym, 112 cm długość gumki w stanie rozciągniętym, 56cm to wysokość 
od najwyższego punku osłony do gumki, 
- 1x miska 2500 ml z uchwytem na prowadnik, 
- 1x miska na kontrast 125 ml, 
- 1x zestaw do oszczędności kontrastu z kolcem, 
- 1x kleszczyki do mycia pola operacyjnego, 
- 1x skalpel plastikowy z rączką nr 11, 
- 100x kompresy gazowe 17N 8W 10x10 cm, 
- 1x dren do oszczędności kontrastu 1500 mm, 
- 1x podkład higieniczny z pulpy celulozowej?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 2 -  dot. treści umowy 
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  dostawa  odbywać  się  będzie  w  dni  robocze  tj.  od 
poniedziałku do piątku przypadających w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy? 
 Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od  
poniedziałku do piątku przypadających w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy.

* Pytanie nr 3 -  dot. treści umowy    § 3 ust. 8   
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 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 4 -  dot. treści umowy    § 4 ust. 2   
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 5 -  dot. treści umowy    § 7 ust. 3   
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  7  ust.  3  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o 
następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w 
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku  
do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych  
wskaźników cen i  usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od  
dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do 
umowy”?

Dodanie powyższego zdania 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 takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić 
podpisania aneksu o zmianie umowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 6 -  dot. treści umowy    § 8 ust. 3   
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  8  ust.  3  wzoru  umowy zostały  wykreślone  słowa 
„sygnowana nr umowy”? 

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według art. 106e ustawy o 
podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania 
faktur nie przewiduje zamieszczania numeru umowy na fakturach. W tej sytuacji, w 
przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, 
zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione 
i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na cenę 
oferty.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 

Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  29  czerwca  2009  r.  
KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest  
silniejsza,  powinien  on  brać  pod  uwagę  nie  tylko  swoje  interesy,  ale  także  interesy  
Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej  
zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia  
21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w 
wyroku  z  dnia  17  grudnia  2012  r.  KIO  2631/12,  KIO  2655/12  oraz  w  wielu  innych  
orzeczeniach.

   Odpowiedź:   Zamawiający zgadza się na wykreślenie słów „sygnowana nr umowy”w związku  
z czym § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Faktura winna być wystawiona w języku polskim” 

* Pytanie nr 7 -  dot. projektu umowy
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2 obniży wysokość kar umownych z 
2%  na  1%  oraz  doda  zapis:  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  towaru 
niedostarczonego zgodnie z zamówieniem. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 8 -  dot. projektu umowy § 8 ust. 1 
Czy w  § 8  ust.  1  Zamawiający  wyrazi  zgodę na ustalenie  terminów płatności  za  fakturę 
liczonego od daty wystawienia faktury?
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 9 -  dot. projektu umowy § 8 ust. 2
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  8  ust.  2  poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu:  Za datę  dokonania uznaje się datę  uznania  rachunku 
bankowego Wykonawcy. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 10 -  dot. zad. nr 36 – wkłady złącza do strzykawki automatycznej
Prosimy Zamawiającego o podanie modelu wstrzykiwacza, do którego są zamawiane wkłady 
w niniejszym postępowaniu.
 Odpowiedź: Model wstrzykiwacza Medard Mark V ProVis.

* Pytanie nr 11 -  dot. zad. nr 36 – wkłady złącza do strzykawki automatycznej
Prosimy Zamawiającego o uściślenie z czym mają być kompatybilne złącza z pozycji nr 2 w 
Zadaniu Nr 36.
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 Odpowiedź:  Mają być kompatybilne z wkładem do wstrzykiwacza.

* Pytanie nr 12 -  dot. zad. nr 36 – wkłady złącza do strzykawki automatycznej
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 złącza o wytrzymałości do 375 PSI?

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

* Pytanie nr 13 -  dot. Wzoru Umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ: 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 następujący przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 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. 
4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.
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.
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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 10% 
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 podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 14 -  dot. Wzoru Umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ: 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 
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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 podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 15 -  dot. zad. nr  48
Czy zamawiający w zad 48 wymaga by koszulka była zbrojona z widocznym metalowym 
oplotem o bardzo dobrej widoczności w skopii?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 16 -  dot. SIWZ i wzór umowy
1) Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  dołączenia  do  oferty 

zgłoszenia/powiadomienia  Prezesa  Urzędu  rejestracji  Produktów  Leczniczych, 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  oraz  świadectwa  zgłoszenia  lub 
wpisu  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 
Produktów Biobójczych?

Zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych  z  dnia  20  maja  2010  r. 
(Dz.U.10.107.679)  jedynymi  dokumentami potwierdzającymi  fakt dopuszczenia 
wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat 
CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia 
lub  powiadomienia  wyrobu  medycznego  w  żaden  sposób  nie  ma  wpływu  na 
możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu 
dokumenty  te  nie  kwalifikują  się  jako  wynikające  z  katalogu  dokumentów 
wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być  składane”,  a w szczególności  z  katalogu dokumentów 
wymienionych w §5 ww. rozporządzenia. 

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 
ust.3  ustawy  o  wyrobach  medycznych  z  dnia  20  maja  2010  r.  dystrybutor  i 
importer  mają  obowiązek  powiadomienia  Prezesa  Urzędu  nie  później  niż  w 
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terminie  7  dni  od  dnia  wprowadzenia  pierwszego  wyrobu  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że   nawet gdyby Wykonawca 
chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w 
dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na 
terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej 
sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg 
potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 17 -  dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 
wzoru  umowy  do  0,2%  wartości  towaru  niedostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?”
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 18 -  dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary 
umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz 
terminem zapłaty.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 19 -  dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na:  „Zamawiający jest zobowiązany do 
zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z  
dnia  29  sierpnia  1997  r.  –  Ordynacja  podatkowa,  za  okres  od  dnia  wymagalności  
świadczenia  pieniężnego,  po  spełnieniu  swojego  świadczenia  niepieniężnego  i  doręczenia  
dłużnikowi  faktury  lub  rachunku  –  do  dnia  zapłaty  w  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  
należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
z dnia 8 marca 2013 r.
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 20 -  dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3 na następujący:  „Ceny brutto w 
okresie ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany  
cen urzędowych lub podatku VAT, ceny netto pozostaną niezmienione.”?
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 21 -  dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz  
osoby  trzeciej  bez  zgody  Zamawiającego,  wyrażonej  w  trybie  art.54  ust.  5  ustawy  o 
działalności  leczniczej  z  dnia  15.04.2011  r.  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  654).  W  przypadku  
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 
Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z  
art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako  
nieistniejące.”
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 22 -  dot. wzoru umowy
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z utworzenia magazynu – komisu w zakresie 
pakietu 48 w zamian za dostawę towaru w ciągu 3 dni roboczych?
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 23 -  dot. zad. nr 5- Balon na prowadnik 0,035”
Zamawiający dopuści również
Balon na prowadnik 0,035”
średnica: 3,0 – 14,0mm
Długość 320 – 220mm
Długość shaftu: 40,80110,135cm
Ciśnienie RBP: 6 - 20atm 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 24 -  dot. zad. nr 50 m- cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy
Czy Zamawiający dopuści również cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy:
Średnica balonu: 12mm; 14; 15mm; 16mm; 18mm; 20mm; 22mm; 25mm
Długość balonu: 2; 4; 6; 8 cm. Długość systemu wprowadzającego 80, 110, 135cm
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035. System OTW. Znaczniki balonu dobrze widoczne w 
skopii. RBP 5-8atm.
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 25 -  dot. zad. nr 48
„Czy zamawiający dopuści koszulkę interwencyjną,  contralateralną  o długości 45 cm dla 
średnic  4F, 5F, 6F?”
   Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 26 -  dot. zad. nr 49
„Czy zamawiający dopuści cewnik balonowy wysokociśnieniowy o dostępnych długościach: 
20, 40, 60, 80, 100 mm, długości shaftu 40 cm oraz 75 cm , i ciśnieniach RBP od 18 atm. dla 
śr. 12 mm , 20 atm. dla śr. 9 i 10 mm, 22 atm. dla śr. 8 mm, 23 atm. dla 7 mm, 25 atm. dla 6 
mm oraz 27 atm. dla śr.3-5 mm?”
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 27 -  dot. zad. nr 11
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  11  dopuści  złożenie  oferty  z  prowadnikami  o  długości 
260cm, o średnicy 0,035”, sztywności shaftu standard i sztywny (Stiff), końcówki proste i 
typu  zagięta  45  stopni,  długości  końcówki  regular  3cm,  rdzeń  nitinolowy  zatopiony  w 
poliuretanie,  wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 11, odporny na 
odkształcenia  i  na  załamania  struktury  podłużnej,  trwała  powłoka  hydrofilna  na  całej 
długości, atramautyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 28 -  dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający dopuści torquery o świetle wewnętrznym dla prowadników o średnicy od 
0,010” do 0,020”?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 29 -  dot. zad. nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 26 igieł do angiografii 0,021” o 
dostępnej długości 4 cm?
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 30 -  dot. zad. nr 27 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 27 cewników diagnostycznych o 
dostępnych średnicach 4F i 5F; pozostałe parametry bez zmian?
 Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

* Pytanie nr 31 -  dot. zad. nr 1  - stent montowany na balonie, prowadnik 0,035
Czy  Zamawiający  dopuści  w ramach  w/w zadania  zaoferowanie  stentu  montowanego  na 
balonie, prowadnik 0,035 stent otwartokomórkowy śr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dł 12, 16, 19, 
39. 59 mm stent kobaltowo – chromowy wycięty z jednego kawałka laserowo, bez połączeń, 
ciśnienie  RBP 14-16 atm,  dł  shaftu  90,  135  cm dobra  widoczność  stentu  w obrazie  rtg, 
współpracuje z koszulką 6F cewnik balonowy wykonany z materiału Nylon / Pabax? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 32 -  dot. zad. nr 8 
Czy  Zamawiający  dopuści  balony  wydzielające  leki  o  takim  samym  przeznaczeniu 
medycznym, a o podobnych parametrach: rozmiar balonów:
średnice:  2;  2.5;  3;  3.5;  4mm o długości 40,  80, 120 mm: kompatybilny z prowadnikiem 
0,014”;  średnice  4-5-6  mm  o  długości  40-60-80-100-120-150mm:  kompatybilne   z 
prowadnikiem 0,035, typ OTW:
długośc systemu roboczego: 150cm – dla 0,014 i 130 cm dla 0,035: zalecana koszulka 5-6F w 
zależności od rozmiaru, RBP: 12-15 atm – w zależności od rozmiaru, ciśnienie nominalne 6-7 
atm  –  w  zależności  od  rozmiaru,  balon  powleczony  paklitakselem  (nośnik  paclitaxelu: 
sorbotol i polisorbat).
Dwa markery radiologiczne w postaci opasek wyznaczające długości balonu: nie więcej niż 
2% utraty paclitaxelu po dczas „transportu” balonu – potwierdzone badaniem „shake test” 
stała dawka paclitaxelu na całej powierzchni balonu; stężenie powierzchniowe paclitaxelu na 
balonie: nie więcej niż 2 ug/mm2.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

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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