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LAS-196/2-PN/46-2017      Rybnik, dnia 06.07.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki 
(zamówienie nr LAS-196-PN/46-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 07.06.2017 r., nr 2017/S 107-214709 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 16, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do 

aspiracji o długości 140cm, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, 
spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 2: „dotyczy Pakietu nr 1  – Stenty uwalniające lek 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu uwalniąjącego lek rapamacynę, 
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, o długoąciach 13,16,18, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 
35, 38 oraz średnicach 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 3: „dotyczy Pakietu nr 23 – mikrocewnik do przewlekłych okluzji tętnic 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika z taperowanym shaftem 
o średnicy wewnątrznej proksymalnej 0,018” i dystalnej 0,016”, o długości 135 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
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Pytanie 4: „Dotyczy: Pakiet 34 Czy Zamawiający w pakiecie 34 dopuści złożenie oferty na łącznik 
wysokociśnieniowy o długości 120cm lub o długości 180cm? Pozosałe wskazane 
parametry bez zmian. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu 
produktach medycznych (łącznikach do podawania kontrastu) korzystniejszej oferty 
cenowej i jakościowej, niż w przypadku w/w ograniczenia długości. 
Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż z pewnością będzie 
miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez 
Zamawiającego. 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu o długo ści 180 cm przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w 
formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiajacy dopuści prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, 

iFR)? Pozostałe cechy techniczne bez zmian.” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 6: „Pakiet nr 11 

Opis oryginalny: 
Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości 
roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem prowadnika o max. 
średnicy 0,014 cala; system 
kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p lub wg potrzeb 
Zamawiającego. 
Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, IFR).  
Długość cewnika od 175 cm. Średnica prowadnika 0,014 cala; system kompatybilny ze 
stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p. 
Pytanie do pakietu nr 11. 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 rozwiązania w postaci IVUS-a HD z możliwością 
obrazowania o częstotliwości 60 MHz i wizualizacją 40 µm (rozdzielczość osiowa) i 
szybkością pullback 05-10 mm/s, długość robocza 142 cm, współpracujący ze 
standardowym prowadnikiem 0,014 cala, kompatybilne z konsolą typu p&p. 
lub 
Mikrocewnik FFR oparty na technologii światłowodowej, współpracujący z cewnikami od 
5F, Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze 
standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych, 
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długość robocza 150 cm, kompatybilne z konsolą typu p&p. Reszta zapisów zgodnie z 
SIWZ."  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no 
wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 7: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7  

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 7 
załącznika nr 1.1. do siwz prowadników hydrofilnych o ukształtowaniu końcówki: prosta lub 
zagięta 45o o dostępnych długościach 150, 180, 260, 320cm. Pozostałe parametry zgodnie 
z wymogami siwz.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 8  

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 8 
załącznika nr 1.1. do siwz koszulek wprowadzających typu „Cross-over” o długości 40cm. 
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 31  

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 31 
załącznika nr 1.1. do siwz pętli jednooczkowej do usuwania ciał obcych o konstrukcji 
umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem o długości min. 125cm.”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 18 –  Stenty wie ńcowe   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów 
o długościach: 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44 i 48 mm. 
Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
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wynikało co wykonawca zaoferował.  
 

Pytanie 11:  „Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający rozważa uszczegółowienie ilości cewników do 
poszczególnych rodzajów zabiegów diagnostycznych - IVUS i FFR z ogólnej liczby 50 sztuk 
?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 12:  „Czy zamawiający w pakiecie nr 11 oczekuje powołując się na opis techniczny 

dostarczenie Konsoli IVUS lub FFR ?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiot u zmatowienia 
zawartym w formularzu cenowym.  
 
Pytanie 13:  „Pakiet 16 Cewnik do aspiracji skrzeplin  

Czy zamawiający dopuści do oceny cewnik aspiracyjny o długości 135 cm dla 6Fr i 141 cm 
dla długości 7Fr. Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 14:  „Pętle do usuwania ciał obcych 

Czy zamawiający dopuści do oceny pętle do usuwania ciał obcych o długości 125 cm 
i maksymalnej średnicy 35mm. Pozostałe parametry bez zmian”” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 15: „Pakiet 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 balonu tnącego z dwoma 
drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji: wbudowany drut 0.011", zintegrowany 
zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą oraz standardowy guidewire 0.014". 
Typ balonu - non compliant NP - 12 atm i RBP - 20 atm. Dostępny w średnicach: 1,75; 2,0; 
2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm oraz długościach: 10, 15, 20 mm. Crossing profile 0.0313". 
Długość systemu 140 cm?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 16 : „Dotyczy pakietu nr 4; poz. 2: 

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu introducerów zbrojonych spełniaj ących 
wszystkie wymagania SIWZ , które w zestawie posiadają miniprowadnik 0,018” 
z końcówk ą prost ą. Sprzęt jest najwy ższej jako ści, z bardzo gładkim, 
atraumatycznym przej ściem miedzy dylatatorem a koszulk ą. Gwarantujemy doskonałą 
jakość i  
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Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 17: „Dotyczy pakietu nr 12  

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiającego 
o dopuszczenie w pakiecie 12 - Zestawu do nakłucia żyły podobojczykowej z rozrywaną 
koszulką do wprowadzenia elektrody rozrusznikowej, długość koszulki 13,5cm. W skład 
zestawu wchodzi dylatator o długości 17 cm , igła 18 G x 70 mm oraz strzykawka 10 ml  od 
europejskiego producenta, które używane są w wielu klinikach w Polsce, Europie i cieszą 
się doskonałą opinią. Dodatkową korzyścią jest prowadnik o długości 50 cm zakończony 
z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany 
ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 18: „ Dotyczy pakietu nr 19, poz. 4: Pakiet nr 19 składa się z 6 niezależnych pozycji. 

Zwracamy się do Zamawiającego  
o dopuszczenie w pozycji nr 4 prowadników z powłoką z PTFE o długości 180 cm 
(wymagana także długość 200cm). 
WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARAMETRY Z POSZCZEGÓLNYCH POZY CJI ZGODNE 
Z SIWZ. 
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Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytania 19-22 dotyczą zapisów SIWZ oraz wzoru umowy: 

Pytanie 19: „ Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: >>Zamawiający zastrzega sobie prawo 
realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do 
ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości 
umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie 
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.<<” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Pytanie 20: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1 
Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: >>Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. 
a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące.<<” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 21: „Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu 

w następującym brzmieniu: >>Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez 
Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji 
i podejmowania działań w jego imieniu.<< 
Zapis §10 ust. 2 punkt czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście 
zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez 
Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod 
uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia 
możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników 
prawnych. 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 22: „Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4.  

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być 
podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego 
prawa do swobodnego kształtowania umów.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. Bior ąc pod uwag ę ust. 5 tego paragrafu.   
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Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 14.07.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
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