
SPZOZ/SAN/ZP/220/2013                                         Strona 1 z 5 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/220/2013                                                          Sanok, dnia 16.09.2013r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla SPZOZ Sanok. 

 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot zad 3 

Prosimy o dopuszczenie balonu t.btk o takim samym przeznaczeniu medycznym, a o podobnych parametrach: 

trzy długości shaft 100cm ,130cm, 150 cm. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 2 dot. zad.26 

Prosimy o dopuszczenie balonu wydzielającego lek o takim samym przeznaczeniu medycznym, a o podobnych 

parametrach: długości balonów od 4 cm – 15 cm, średnice od 2mm – 6mm, współpraca z prowadnikiem 0,014” i 

0,035” . Ciśnienie od 12 – 15 atm w zależności od rozmiaru balonu, nominalne ciśnienie od 6 – 7 atm w 

zależności od rozmiaru balonu. Stężenie powierzchniowe paclitaxelu na balonie: nie więcej niż 2ug/mm
2
, nie 

więcej niż 2% utratu paclitaxelu podczas ‘transportu’ balonu potwierdzone badaniem ‘shake test’. Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3 dot. zad.18 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie stało – czasowy filtr do żyły głównej o parametrach: 

- możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe,  

- filtr samorozprężalny, nitynolowy,  

- średnica 32 mm,  

- długość 70 mm,  

- konstrukcja koszyczka symetryczna z podwójnym filtrowaniem jak dotychczas używany przez 

Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4 dot. zad.22 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły do angiografii 19G x 3,8 cm. 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 5 dot. zad.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu kobaltowo-chromowego o dostępnych średnicach od 6 

do 10 mm oraz długościach od 19 do 59 mm; o długości shaftu 75 cm i 135 cm; którego cewnik wykonany jest z  

poliamidu w kanale wewnętrznym i na zewnątrz; o ciśnieniu nominalnym balonu od 7 do 8 atm oraz ciśnieniu 

RBP od 10 do 12 atm; pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 6 dot. zad.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o strukturze zamkniętokomórkowej o dostępnych 

średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm oraz długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm; o długości shaftu 85 cm 

oraz 135 cm; posiadającego po 3 markery na każdym końcu stentu; pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 7 dot. zad.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o dostępnych długościach balonu od 20 

mm do 200 mm; o ciśnieniu nominalnym balonu od 6 do 8 atm oraz ciśnieniu RBP od 10 do 14 atm; o długości 

shaftu 80, 130, 150 cm; pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 8 dot. zad.9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnik nie posiadający w zestawie torquera? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 9 dot. zad.34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o dostępnych średnicach od 6 do 12 mm; pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 10 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 7atm oraz trzech systemach dostarczania 

90,120,150 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 11 dot. zad.26 

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe współpracujące z prowadnikiem 0,014” lub 0,035” o 

następujących parametrach: 

- lek Paclitaxel – dawka 3ug/mm
2
 powierzchni balonu 

- powierzchnia balonu pokryta powłoką będącego mieszanką w proporcji 1:1 leku Paclitaxel (Ph. Eur. 5.0)  

i substancji Shellac (pg. Eur 4.8), która to powłoka posiada certyfikat europejski 

- Shellac ma zastosowanie m.in. jako powłoka tabletek i w przemyśle żywieniowym  

- Shellac posiada rejestrację FDA jako bezpieczna substancja (GRAS)  

- cewnik balonowy typ over the wire (OTW) 

Współpracujące z prowadnikiem 0,014” dostępne w rozmiarach: 

- średnice 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; i 4,00 mm 

- długość 40 i 80 mm dla wszystkich średnic 120 i 150 mm dla średnic 2,0 – 3,5 mm współpracujące z 

prowadnikiem 0,035” dostępne w rozmiarach: 

- średnice 4,00; 5,00; 6,00; 7,00 i 8,00 mm 

- długości: 20; 40; 60; 80 i 100 mm dla wszystkich średnic: 120 i 150 mm dla średnic 4,00 – 7,00 mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 12 dot. zad.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu montowanego na balonie, prowadnik 0,035 stent 

otwartokomórkowy śr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dł. 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm, stent kobaltowo-chromowy wycięty 

z jednego kawałka laserowo, bez łączeń, ciśnienie RBP 14-16 atm, dł shaftu 80, 135cm dobra widoczność stentu 

w obrazie rtg, współpracuje z koszulką 6F cewnik balonowy wykonany z materiału Nylon / Pebax ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 13 dot. zad.2 

Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny nitynolowy, wycięty z jednego kawałka nitynolu o strukturze 

otwartokomórkowej o średnicach 5,6,7,8,9,10 mm dł 20,30,40,60,80,100,120 i 150 mm; dł shaftu 80 i 135 cm;  

kanał wewętrzny 0,035''; śr systemu wprowadzającego nie większa niż 6F.; dobrze widoczne markery stentu, 6 

markerów na każdym końcu stentu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 14 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu do t btk na prowadnik 0,014” Semi-compliant, dł 20-200mm, śr 

1,5-4,00mm, długość shaft do 90 cm i 150cm, dwa markery pozycjonujące balon, kompatybilne z introduktorem 

4F, ciśnienie nominalne 8atm, RBP 14 atm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 15 dot. zad.4 

Czy Zamawiający dopuści w zaoferowanie balonu na prowadnik 0,035” o nastepujacych średnicach 3,0 – 

14,0mm i dł 20-250 mm w następującej konfiguracji: dla śr 3mm dł 20 i 40 mm; dla śr. 4-6mm –dł 20-250mm;  

dla śr. 7mm dł 20-200 mm i dla śr. 8-14mm dł 20-80mm;  długośc shaftu 80 i 135 cm; ciśnienie nominalne 4-8 

atm i RBP 7- 28 atm w zalezności od średnicy balonu? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 



SPZOZ/SAN/ZP/220/2013                                         Strona 3 z 5 

* Pytanie nr 16  dot. zad.11 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z powłoka hydrofilną  0,014” , dł 190 i 300 cm , o 

kształtowalnej końcówce o dwóch stopniach twardości: 2.8g  i 3.5 g? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 17  dot. zad.12 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z powłoka hydrofilną  0,014” , dł 190 i 300 cm , 

końcówka prosta o trzech stopniach twardości: 4.8g, 9.7 g i 13.0 g; duża sterowalność , twardość i siła 

penetracji? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 18  dot. zad.13 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z powłoka hydrofilną  0,014” , dł 190 i 300 cm , 

końcówka prosta i taperowana o średnicy 0.012”  i 0,009”, długości 3 cm o trzech stopniach twardości: 4.8g, 9.7 

g i 13.0 g; duża sterowalność , twardość i siła penetracji? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 19  dot. zad.14 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z powłoka hydrofilną  0,014” , dł 190 i 300 cm , 

końcówka taperowana o średnicy 0.012”  i 0,009” umożliwiająca pokonanie ciasnego , trudnego zwężenia,   o 

trzech stopniach twardości: 4.8g, 9.7 g i 13.0 g; duża sterowalność , twardość i siła penetracji? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 20  dot. proj. umowy 

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

umowy w zakresie zapisów §3. 

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 przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości towaru nie 

dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 21  

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 22 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w par.1 ust. 1 na zmianę słowa „nieodpłatne” na „bez odrębnego 

wynagrodzenia” oraz wprowadzi zapis o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów w najkrótszym terminie 

ważności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 23 dot. zad. 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń jednorazowych do angioplastyki, w którym 

serwety w zestawie wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o bardzo wysokiej 

chłonności, o następującym składzie: 

serweta z panelem 

foliowym, warstwą 

chłonną dwoma 

otworami, przylepcami i 

folią chirurg. 

1 320x235 OKRĄG 12 

serweta 4 90x75     

kieszeń na płyny 1 40x30     

foliowe pokrowce na 

sprzęt medyczny 
2 85x70     

foliowe pokrowce na 

sprzęt medyczny 
1 100x80     

pojemnik na kontrast o 

pojemności 200 ml 
2 200 ml     

pojemnik na kontrast o 

pojemności 120 ml 
1 125 ml     
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szpatułka do dezynfekcji 

pola operacyjnego 
1       

fartuch chirurgiczny 2 XXL     

serweta na stół instrum. 1 190x150     

serwetki do rąk 20 40x20     

Kompresy gazowe 10x10 100szt dołączone do zestawu w osobnym opakowaniu, z podaniem ceny jako jeden 

zestaw? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 24 dot. proj. umowy 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający  rozumie dni robocze od poniedziałku do soboty za wyjątkiem świąt. 

 

* Pytanie nr 25 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dopisane 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 26 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane 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 27 dot. proj. umowy 

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 do 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 nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 28 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy po słowie „na liście przewozowym”  zostało 

dopisane słowo „lub innym dokumencie”?  

W praktyce stosowane są różne formy pokwitowania odbioru towarów, np. dokument WZ. Nie jest uzasadnione 

aby pokwitowanie odbioru towarów musiało mieć formę listu przewozowego. Dopuszczenie różnych form 

pokwitowania odbioru towaru nie zagraża interesom Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 29 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „, którego kopię należy 

dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą” lub słowa „wraz z fakturą”?  

Doręczanie faktury wyłącznie wraz listem przewozowym może opóźnić doręczenie faktury oraz skomplikować 

rozliczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowa „wraz z fakturą” 
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* Pytanie nr 30 dot. proj. umowy 

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 przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie 

przewiduje zamieszczania tych danych 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. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 31 dot. proj. umowy §3 ust.2 

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje zapisu na brzmiący: 

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

wysokości 1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, 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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 32 dot. proj. umowy §3 ust.4 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 33 dot. proj. umowy §2 

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu: 

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają 

dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 34 dot. zad.11 

Czy Zamawiający dopuści prowadnik hydrofilny 0,014” o długości 195 cm z możliwością przedłużenia drutem 

przedłużającym 150 cm do łącznej długości 345 cm, końcówka J i prosta, siedem różnych stopni elastyczności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 35 dot. zad.12 

Czy Zamawiający dopuści prowadnik hydrofilny 0,014” końcówka J o długości 195 cm , duża sterowalność, 

duża twardość i siła penetracji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 36 dot. zad.32 

Czy Zamawiający dopuści złącza wysokociśnieniowe o długości 120 cm i 1000 PSI. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 


