
       
DZP.3320.53.21 Zamość, dnia 12 października 2021 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę
sprzętu do elektrofizjologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:
„Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  elektrod cewników  diagnostycznych
czteropolowych o stałej krzywiźnie 5 i 6 Fr, o długości 120cm
– spacing - pięć typów w tym 10-10-10
– 6 krzywizn 
– 1 kabel na 10 elektrod”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:
„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 polowych o długości 120 cm,
bez  wypukłych  oliwek.  Pierścienie  platynowo-irydowe.  Pozostałe  parametry  zgodne
z SIWZ.”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:
„Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  elektrod  10  polowych  sterowalnych
o długości 110cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy Zamawiający dopuści długość cewnika co najmniej 110 cm?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy  Zamawiający  dopuści  Cewnik  diagnostyczny  sterowalny  do  zatoki  wieńcowej
10 - polowy o  następujących parametrach: średnica 6F, spacing 2-8-2? Pozostałe parametry
zgodne z SWZ.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:
„Czy Zamawiajacy dopusci koszulki 63 i 81 cm , reszta parametrow bez zmian?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:
„Czy Zamawiający dopuści koszulki wchodzące w skład zestawu do nakłucia transseptalnego
o  długościach 63cm i 81cm, posiadające przynajmniej dwie krzywizny do wyboru zgodnie
z SWZ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”
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Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:
„Czy Zamawiający dopuści koszulki wchodzące w skład zestawu do nakłucia transseptalnego
o średnicach 8F i 8,5F, posiadające przynajmniej dwie krzywizny do wyboru zgodnie z SWZ?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:
„Zwracamy się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  postępowaniu  zestawu do  nakłucia
przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:
KOSZULKA
- Koszulka 8, 8.5F i 10F, długość 62 cm oraz 80 cm
- Prowadnik 0,032”, 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru 4 krzywizny koszulki, w tym odpowiadająca SL0
IGŁA
- dostępne 2 różne krzywizny: BRK, BRK1 
- dostępne 3 różne długości
- igła wykonana ze stali z wygodną rękojeścią do rotacji/manipulacji
- dostępna igła exstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody
Zdjęcia produktu poniżej:

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:
„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu koszulki transseptalnej
dwukierunkowej symetrycznej o parametrach opisanych poniżej:
INTRODUCER STEROWALNY:
-  introducer  sterowalny  dwukierunkowy z  zastawką  od  amerykańskiego  producenta.  Jako
jedyny  produkt  tego  typu  na  rynku  koszulka  dostępna  jest  w  rozmiarach  8,5F  przy
3 krzywiznach do wyboru: 17mm, 22mm oraz 50mm
- dylatator 
- Zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiająca dokładne
pozycjonowanie końcówki
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- Koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiająca łatwe wprowadzanie 
-  Technologia  Flexsteer ™  -  koszulka zbrojona,  co zapewnia wyjątkową kontrolę  i  opór
podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
-  Ergonomiczny  uchwyt  z  wyraźnym  nadrukiem  o  rozmiarze,  długości  koszulki  oraz
wybranej krzywiźnie
- Efektywna praca z prowadnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038”
- Rozmiary koszulki: 71cm

Możliwość wyboru introducera z mechanizmem obrotowym lub pokrętłem – zdjęcie produktu
poniżej:

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w wersji niesterylnej?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt.?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  jałowego  zestawu  z  prześcieradłem
do okrycia  chorego,  z  przeźroczystą  folią  wzdłuż  długiego  brzegu  prześcieradła  po  obu
stronach pacjenta?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  jałowego  zestawu  z  osłoną  foliową
na szybę ołowiową 90/100, otwór na krótkim boku?”
Wyjaśnienie: Nie.
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Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1:
„Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania

terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości
0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż
10% wartości brutto opóźnionej w dostawie części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci  na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu
braków  ilościowych  lub  usunięciu  wad  ujawnionych  w  asortymencie,  w  ramach
postępowania  reklamacyjnego,  o którym mowa w § 2 ust.  8 -  10,  w wysokości  0,2%
wartości  brutto  przedmiotu  zamówienia  objętego  reklamacją  za  każdy  dzień  zwłoki
w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż
10% wartości brutto objętej reklamacją części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn
leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego  karę
umowną  w wysokości  10 % wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy,  o  której
mowa w § 3 ust. 1”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1:
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy
z dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  udziela  Wykonawcy  zgody
na wystawianie  i  przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not
obciążeniowych  i  not  korygujących  w  formacie  pliku  elektronicznego  PDF na  wskazany
przez  siebie  adres  poczty  e-mail,  ze  wskazanych  w  umowie  adresów  poczty  e-mail
Wykonawcy?”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1:
„W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy  w  postaci  umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust 7 i § 2)”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 2:
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy
z dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  udziela  Wykonawcy  zgody
na wystawianie  i  przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not
obciążeniowych  i  not  korygujących  w  formacie  pliku  elektronicznego  PDF na  wskazany
przez  siebie  adres  poczty  e-mail,  ze  wskazanych  w  umowie  adresów  poczty  e-mail
Wykonawcy?”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 2:
„Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1-3:
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1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust.  7
w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1
za każdy dzień zwłoki,  nie  więcej  jednak niż 10%  wartości  brutto sprzętu mającego być
przedmiotm banku, o której mowa w § 6 ust. 1;
2)  w  przypadku  niedotrzymania  terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy
albo poszczególnych jego części, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości
opóźnionej  dostawy  za  każdy  dzień  zwłoki,  nie  więcej  jednak  niż  10%  wartości  brutto
opóźnionej dostawy, o której mowa w § 6 ust. 1;
3) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych
w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 6 - 7,
w wysokości  0,2 % wartości brutto  przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy
dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej
jednak niż 10% wartości brutto zamówienia objętego zamówieniem, o której mowa w § 6
ust. 1.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 2:
„Czy  ze  względu  na  brak  odpowiednich  zapisów  zamawiający  uzupełni  treść  umowy
o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji  o zużyciu towaru
z depozytu? (dot. Umowy przechowania)
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Zmianie  ulega  termin  składania  i  otwarcia  ofert  wraz  z  próbkami  oraz  termin  związania
ofertą:
- nowy termin składania ofert wraz z próbkami to 18 października 2021 r. godz. 11:00
- nowy termin otwarcia ofert to 18 października 2021 r. godz. 12:00

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 listopada
2021 r. (30 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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