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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2013 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. zad 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów samorozprężalnych nitinolowych o: 

a) strukturze zamkniętokomórkowej 

b) dostępnych średnicach 6,7,8,9,10,12 mm 

c) dostępnych długościach 20,40,60,80,100,120,150 mm 

d) długość szaftu 85 i 135 cm 

e) z 6 markerami tantalowymi 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadników hydrofilnych nie posiadających 

taperowanej końcówki oraz nie posiadającego w zestawie torquer’a pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby prowadniki hydrofilne posiadały w zestawie torquer, nie 

muszą z kolei posiadać taperowanej końcówki. 

 

* Pytanie nr 3  - dot. zad 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o dostępnych średnicach 4F i 5F 

pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 4  - dot. zad 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o  

a) posiadających 6 lub 10 otworów bocznych 

b) dostępnych średnicach 4F i 5F 

c) dostępnych długościach 65,90,110 cm 

d) ciśnienie 1050psi 

pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 5  - dot. zad 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu samorozprężalnego nitynolowego wyciętego z 

jednego kawałka nitynolu o średnicach 5,6,7,8,9,10 mm długość 20,30,40,60,80,100,120 i 150 mm dł. 

shaftu 80 i 135 cm, kanał wewnętrzny 0,035” śr. systemu wprowadzającego nie większa niż 6F, 

dobrze widoczne markery stentu, 6 markerów na każdym końcu stentu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 6  - dot. zad 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonu na prowadnik 0,035” o następujących 

średnicach 3,0 – 14,0 mm i dł 20 – 250 mm w następującej konfiguracji: śr 3 mm dla dł 20 i 40 mm; 

4-6 mm – dla dł. 20 – 250 mm; 7mm dla 20-200 mm i 8 – 14mm dla dł. 20 – 80mm długość shaftu 80 

i 135 cm; ciśnienie nominalne 8 – 4 atm RBP do 28 atm w zależności od średnicy balonu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 7  - dot. zad 1 

Czy Zamawiający dopuści stenty nitinolowe laserowo wycinane z jednego kawałka nitynolu o 

średnicach od 4 mm do 10 mm, długościach od 20 mm do 150 mm, shaft 80, 130 cm, kanał 

wewnętrzny 0,035” śr. systemu wprowadzającego 6F z dobrze widocznymi markerami stentu /4 

markery na każdym końcu stentu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 8  - dot. wzór umowy §3 ust.2 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy: 

§3 

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową 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 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 9  - dot. wzór umowy 

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących 

przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

„w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 

zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po 

cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 10  - dot. SIWZ rozdział XII pkt.2.5 

Prosimy o wykreślenie wymogu złożenia do oferty zgłoszenia lub wpisu w Urzędzie Rejestracji dla 

produktów zakwalifikowanych jak wyrób medyczny przed wejściem w życie ustawy z dnia 

20.05.2010. W przypadku tych produktów, które nie uzyskały wpisu do rejestru jak i produktów, 

których wcześniej nie trzeba było zgłaszać do Urzędu (klasy I i II a) zgodnie z nową ustawą trzeba 

dokonać zgłoszenia /powiadomienia. W przypadku produktów, które uzyskały wpis do rejestru przed 

wejściem w życie nowej ustawy – należało złożyć do Urzędu wniosek o przeniesienie danych do 

nowo utworzonej bazy. Stare wpisy/ zgłoszenia w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 

20.05.2010 straciły swoją ważność i nie ma obowiązku ich przechowywania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

 

          Z poważaniem  


