
Zamość, dnia 19 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.13.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ                                                                           

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Poniżej podajemy treść
pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 cewników diagnostycznych
4 – 5 - 6F, z pominięciem 7F dla cewnika MPA oraz z pominięciem cewników długości
125 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  zestawu wprowadzającego do tętnicy
promieniowej o długości koszulki 7 cm i 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:
Czy Zamawiający w zadaniu 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw wprowadzający
do tętnicy promieniowej z prowadnikiem 0,018”?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:
Czy Zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 7 cm 20 – 21 G (Gauge), zamiast 7 cm
20 - 21 F? Rozmiary igieł podaje się  w Gauge, a nie we French.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:
Czy Zamawiający w zadaniu 9 zamawia prowadniki hydrofilne z nitinolowym rdzeniem w
wersji końcówki o sztywności standard Soft i Floppy, pozostałe parametry bez zmian?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 10 przetworników do pomiaru ciśnienia
metoda  inwazyjną  z  pinowym  połączeniem  przetwornika  z  kablem  interfejsowym  –
pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:
Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornika amerykańskiego producenta linia
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do  krwawego  pomiaru  ciśnienia,  pojedyncza,  zawierająca  podwójny  system
przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie
skrzydełek  lub  pociągnięcie  wypustki.  Budowa  kompletnej  linii  dającą  wysoką
częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość
na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie ciśnieniowe
grubościenne,  bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w
formie  naklejek,  dodatkowy komplet  koreczków  w kolorze  żółtym  w celu  ułatwienia
przepłukiwania  systemu.  Połączenie  przetwornika  z  kablami  interfejsowymi  monitora
wodoszczelnymi,  bezpinowymi,  kablami.  Dł.  linii  152  cm  (122  +  30  cm).  Łatwość
wyjęcia  z  opakowania  fabrycznego  i  wypełnienia.  Linie  infuzyjne  spięte  taśmami
papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany
pojedynczo. Kompatybilny z posiadającymi przez Zamawiającego kablami.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:
Czy Zamawiający wymaga by w zaoferowanej opasce miejsce nakłucia było widoczne
poprzez  silikonową  podkładkę  typu  soczewka  znajdującą  się  w  środku  pokrętła  do
regulacji ucisku oraz dodatkowej tarczy do zaznaczenia godziny założenia opaski?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14:
Czy Zamawiający wymaga by w zaoferowanej opasce miejsce nakłucia było widoczne
poprzez  silikonową  podkładkę  typu  soczewka  znajdującą  się  w  środku  pokrętła  do
regulacji ucisku oraz dodatkowej tarczy do zaznaczenia godziny założenia opaski?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 18 prowadników do
CTO o długości 190 i  300 cm oraz o sztywności  końcówki 0.5 – 0.9 gram. Pozostałe
parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia 

Pytanie dot. zadania 19:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 19 prowadników do
CTO o długości 190 i 300 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia 

Pytanie dot. zadania 23:
Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  stentu  uwalniającego  pochodną  Syrolimusa  –
Evarolimus z biokompatybilnego polimeru o ciśnieni  nominalnym 12 atm dla pełnego
zakresu średnic? Pozostałe parametry bez zmian. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 24:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stentów  kobaltowo-chromowych
uwalniających  sirolimus  o  długościach  od  9,0  do  39  mm  (7  dostępnych  długości)  i
zakresie średnic w przedziale 2,0 do 4,5 mm (8 dostępnych średnic), ciśnienie nominalne
9-12 atm, RBP 16 atm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.
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Pytanie dot. zadania 26:
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  zadaniu  26  stentów
platynowo-chromowych  uwalniających  leki  do  zmian  krętych  i  długich  o  skróceniu
poniżej  4%,  długościach  8-38  mm,  średnicach  2,25-4,0  mm oraz  ciśnieniach  RBP  w
zakresie 16-18 atm.  Pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 27 stentów uwalniających lek
w zakresie średnic 2,25 mm – 4,00 mm i długościach 9 – 38 mm? Stent o bardzo dobrej
możliwości przeprężenia stentu 4,0 mm do 5,9 m.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stentów  kobaltowo-chromowych
uwalniających  sirolimus  o  długościach  od  9,0  do  39  mm  (7  dostępnych  długości)  i
zakresie średnic w przedziale 2,0 do 4,5 mm (8 dostępnych średnic), ciśnienie nominalne
9-12 atm, RBP 16 atm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:
Czy Zamawiający  dopuści  do  oceny  kobaltowo chromowe  L  605  stenty  wieńcowe o
strukturze hybrydowej (komórki  brzegowe zamknięte,  komórki  wewnętrzne otwarte),  o
długościach 8-40 (8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) i średnicach 2-4,5 mm (2,00; 2,25;
2,50;  2,75;  3,00;  3,50;  4,00;  4,50  ),  o  stałej  grubości  przęseł  65  μm dla  wszystkich
rozmiarów, o sile radialnej  16 PSI ,  ciśnieniu nominalnym 9 atm.,   w całości pokryty
biodegradowalnym  i  biokompatybilnym  kopolimerem  kwasu  polimlekowego  i
poliglikolowego  z  którego uwalniany jest  Sirolimus  w dawce 1,25  μg/mm²,  pozostałe
parametry zgodne z siwz?   
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 100 x 225
cm,  chłonność  całkowita  4.500  ml,  udźwig  150  kg  (potwierdzone  przez  niezależne
laboratorium).  Warstwa  chłonna  w  rozmiarze  50  x  180  cm,  zawiera  superabsorbent.
Warstwa zewnętrzna wykonana z folii oddychającej?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:
Czy Zamawiający dopuści  podkład z możliwością  przenoszenia pacjenta  do 150 kg, z
wkładem  chłonnym  zawierającym  superabsorbent,  umożliwiający  trwałe  zatrzymanie
płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60), w kolorze białym,
przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co
umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, o chłonności 1,5 l/ m2?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy w zadaniach 2 i 4 Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie banku do 1-2% wielkości
pakietu? Wymagana obecnie wielkość banku to 600 szt. asortymentu. 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy nr 2:
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia,  że zwrot  możliwy jest  wyłącznie  w nienaruszonych
opakowaniach zbiorczych. 
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje  zmiany  §  2  ust.  4  wzoru  umowy nr  2,  który  otrzymuje  brzmienie:  „Sprzęt
powierzony w ramach Banku jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania
go przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu,
jego bezpłatnego zwrotu. Zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach
zbiorczych. ”.

Pytanie dot. par. 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2:
Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy: 
Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  i  dopuści  w  trakcie
obowiązywania  umowy  zmianę  ceny  brutto  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  zmiany
przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka
podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy nr 1 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 1). 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Kupujący  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 wzoru umowy nr 1:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo  poszczególnych  jego  części,
określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy
dzień  roboczy  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  opóźnionej  części
dostawy.
oraz § 9 ust. 1 wzoru umowy nr 2:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości
brutto  sprzętu  mającego  być  przedmiotem Banku zgodnie  z  §2  ust.  1  za  każdy dzień
roboczy  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  sprzętu  mającego  być
przedmiotem Banku.
2)  w przypadku  niedotrzymania  terminu  wykonania  dostawy przedmiotu  umowy albo
poszczególnych jego części  w wysokości  0,2% wartości brutto  opóźnionej  dostawy za
każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części
dostawy. 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy w postaci  umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2). 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:
Dot. § 4 ust. 2. Prosimy o modyfikacje w/w ustępu w następujący sposób:
2. Wymienione ceny brutto netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania
umowy, a w przypadku gdy nastąpi obniżenie lub podwyższenie stawki VAT, wówczas
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Wykonawca  zobowiązuje  się  do  proporcjonalnego  obniżenia  lub  podwyższenia  ceny
brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie podstaw obliczenia wartości szacunkowej
pakietu  nr  23.  Zgodnie  z  naszą  wiedzą  stenty  o  takim  opisie  mają  znacznie  wyższą
wartość rynkową. Konsekwencją zaniżonej wyceny może być konieczność unieważnienia
postępowania w tym pakiecie.
Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż wartość szacunkowa wszystkich zadań została
oszacowana na podstawie dostępnych wstępnych ofert cenowych.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Marek Lipiec 
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