
       
DZP.3320.51.21 Zamość, dnia 5 listopada 2021 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia 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
stymulatorów  jedno  i  dwujamowych,  stymulatorów  resynchronizujących,
defibrylatorów,  elektrod  oraz  sprzętu  pomocniczego. Poniżej  podajemy  treść  pytań
i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stymulatorów  resynchronizujących
komorowych  DDD  BiV  MRI  z  kompletem  elektrod  o  czasie  pracy  9  lat  8  mies.
przy stymulacji  10%,  2.5  V/0.4  ms,  60  bpm,  500  Ω  w  przedsionku  i  stymulacji  100%,
2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej komorze?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących DDD
BiV bez elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm,
500 Ω w przedsionku i stymulacji  100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej
komorze?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 i 2:
„Czy Zamawiający w parametrze ocenianym: „czas pracy:
- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms;
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms”
ma na myśli 100% stymulacji BiV plus 20% przedsionka?”
Wyjaśnienie: Tak 100% BiV.

Pytanie dot. zadania 3:
„Czy Zamawiający uzna za równoważne za 4 typy stymulacji antyarytmicznej zaoferowanie
kardiowerterów  ICD  jednojamowych  DF-1  z  elektrodą  z  dwoma  typami  stymulacji
antyarytmicznej  (burst  i ramp),  ale z szeroką możliwością  programowania scan decrement
w każdej z nich (burst scan i ramp scan)?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:
„Czy  Zamawiający  w  zadaniu  3  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy  Zamawiający  w  zadaniu  4  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
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konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy Zamawiający uzna za równoważne za 4 typy stymulacji antyarytmicznej zaoferowanie
kardiowerterów  ICD jednojamowych  DF-4  MRI  z  elektrodą  z  dwoma  typami  stymulacji
antyarytmicznej  (burst  i ramp),  ale z szeroką możliwością  programowania scan decrement
w każdej z nich (burst scan i ramp scan)?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy  Zamawiający  przez  automatyczny  przełącznik  MRI  rozumie  posiadanie  przez
urządzenie sensora, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb
MRI  w  momencie  wyczucia  pola  oraz  powraca  automatycznie  do  trybu  permanentnego,
gdy ustanie działanie pola MRI na implant?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:
„Czy  Zamawiający  w  zadaniu  5  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:
„Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:
„Czy  Zamawiający  w  zadaniu  6  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:
„Czy Zamawiający przez automatyczny czujnik MRI rozumie posiadanie przez urządzenie
sensora,  który  wyczuwa  wysokie  pole  magnetyczne  i  przełącza  urządzenie  w  tryb  MRI
w momencie  wyczucia  pola  oraz  powraca  automatycznie  do  trybu  permanentnego,  gdy
ustanie działanie pola MRI na implant?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:
„Czy  zamawiający  dopuści  Defibrylatory  z  funkcją  resynchronizacji  CRTD  DF-1
z elektrodami RA i DF-1, bez możliwości programowanie elektrody LV unipolarnie?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7-8:
„Czy Zamawiający w parametrze ocenianym: „czas pracy:
- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms;
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms”
ma na myśli 100% stymulacji BiV?”
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie dot. zadania 8:
„Co Zamawiający  ma  na  myśli  elektrodę  sterydową  DF-4  jednokoilową  MRI  z  aktywną
fiksacją  bipolarną  o konstrukcji  tip  plus  ring do sensingu i  stymulacji,  bez elektrycznego
połączenia ringu z koilem defibrylacyjnym?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:
„Czy  zamawiający  dopuści  Defibrylatory  z  funkcją  resynchronizacji  CRTD  MRI  DF-4
z elektrodami RA i DF-4 ale bez możliwości programowanie elektrody LV unipolarnie?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9:
„Czy  Zamawiający  dopuści  elektrody  lewokomorowe  czteropolowe  o  średnicy  5,3Fr,
w części  dystalnej  3,9Fr  i  średnicach  5,1  Fr  z  możliwościa  stymulacji  w  konfiguracji
16 wektorów,  elektrody  posiadają  krótki  wektor  zmniejszający  ryzyko  stymulacji  nerwu
przeponowego, elektrody posiadają 3 krzywizny jedną z nich jest kształt litery S?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 14:
„Czy zamawiający dopuści elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory czteropolowe,
sterydowe, over the wire posiadające aktywną fiksacje ?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody 6F?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 29:
„Czy elektrody do czasowej stymulacji serca z części nr 29 powinny posiadać kod długości
umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 29:
„Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez  Zamawiającego, z którymi
powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.”
Wyjaśnienie: Uniwersalne zakończone pinami.

Pytanie dot. zadania 29:
„Czy  przedmiotem  zamówienia  powinny  być  elektrody  do  czasowej  stymulacji  serca
pozwalające zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora do stymulacji sekwencyjnej
DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór nie posiadającego funkcji rate
drop?  Stymulator  posiada  funkcje  rate  fading  (rate  smoothing)  oraz  bezprzewodową
komunikację z programatorem, śródklatkowy pomiar płynów i jest przystosowany do badania
MRI full body scan z automatycznym trybem MRI.”
Wyjaśnienie: Nie.
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Pytanie dot. zadania 37:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji
jednojamowej  SSI-R posiadającego  czułość  przedsionka  w zakresie  0,5-7,5  mV,  niewiele
różniący się od parametru wymaganego?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 38:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stymulatora  MRI  z  elektrodą
i z automatyką  do  stymulacji  jednojamowej  SSI-R  posiadającego  czułość  przedsionka
w zakresie 0,5-7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. 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
od towarów i usług (VAT)? (dot. §3 ust. 2)”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„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 części dostawy.

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,  jednak  nie  więcej  niż  10% wartości  brutto  przedmiotu
zamówienia objętego reklamacją

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

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„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.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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