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LAS-201/3-PN/55-2018       Rybnik, dnia 12.06.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki  
(zamówienie nr LAS-201-PN/55-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.06.2018 r., nr 567028-N-2018 
 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniem, zamaw iający udziela poni ższej 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Pakiet 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnika angiograficznego 

hydrofilnego o długościach 150,180,260cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ??” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 15, dopuści złożenie oferty z cewnikami 

do odsysania skrzeplin kompatybilnymi z cewnikami 6 i 7F, spełniającymi pozostałe 
wymagania SIWZ?”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 

Pytanie 3: „Dotyczy: Pakiet 31 Czy Zamawiający w pakiecie 31 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.” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - o długo ści 180 cm  – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 

Pytanie 4:  „ Dotyczy pakietu nr 2. 
Czy zamawiający dopuści stent w średnicach 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 mm, z 
możliwością doprężenia (dla 3.0) do 5,8 mm oraz dużym nominalnym oczku stentu 
4,57mm2, które można poszerzyć do 14,5 mm2, oraz znakiem CE dopuszczającym 
skrócenie DAPT do miesiąca. 
Reszta parametrów SIWZ bez zmian.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 5:  „Zadanie nr 18, poz. 2 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 

Pytanie 6:  „Zadanie nr 18, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści Rampę 3 kraników trójdrożnych odporna na ciśnienie 2 ba, czyli 
30 psi?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego   w pytaniu.  
 
Pytanie 7:  „Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu introducerów do tętnicy 
promieniowej, z prowadnikiem zakończonym z jednej strony końcówką „J” a z drugiej prostą, 
które spełniają pozostałe warunki SIWZ.”  

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 8:  „Dot. Pakietu nr 7 

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu prowadników 
angiograficznych z powłoką hydrofilna. Promienie krzywizny: końcówka prosta oraz typu "J". 
Średnice prowadnika 0,032-0,035'',  długości: 150 cm oraz 260cm” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 9:  „Dot. Pakietu nr 12 
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Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu zestawu do nakłucia żyły 
podobojczykowej z rozrywaną koszulką - umożliwiający wprowadzenie elektrody 
rozrusznikowej  
o długości 13,5 cm, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamowienia, jak równie ż w formularzu cenowym. 
 
Pytanie 10:  „Dot. Pakietu nr 18, poz. 2 i 3 

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie: 
1) W pozycji nr 2 pakietu nr 18 - rampy trójdrożnej wysokociśnieniowej o wytrzymałości do 
500Psi i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. 
2) W Pozycji nr 3 pakietu nr 18 – prowadników o długości 180cm i pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ.” 

Odpowied ź 10: W pozycji 2 ww. pakietu Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu 
opisanego  w pytaniu, natomiast w pozycji 3 ww. pak ietu  Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie 
asortymentu pierwotnie okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż 
asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert (przedłu żony pismem modyfikacja 1) do dnia 18.06.2018 r.  do godziny 11.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 11.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

             


