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LAS-141/1-PN/59-2018                                                                    Rybnik, dnia 26.09.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki  
(zamówienie nr LAS-141-PN/59-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 29.08.2018 r., nr 2018/S 165-376479 

 

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

 
Pytanie 1: „Dot : Pakiet nr 11 - Cewniki do pomiarów wewn ątrzwie ńcowych (50 szt.) wraz z 

użyczeniem stacji roboczej . 
Czy Zamawiajacy dopuści prowadnik  do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, 
iFR)? 
Użyty przez Zamawiającego opis „cewnik lub mikrocewnik” nie istnieje na rynku (nie ma 
cewnika / mikrocewnika do badań iFR). 
Pozostałe cechy techniczne bez zmian.” 

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 – prowadnika – przy zachowaniu pozosta łych 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 2: „Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 25 cewników termodylucyjnych 

w rozmiarze 7F i 7.5F.” 
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: „ Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 15,, dopuści złożenie oferty cewnikiem do 
trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem 
zwiększającym sztywność oraz bez mandrynu do swobodnego wyboru przez Zamawijącego, 
przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami 
prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), światło aspiracyjne 1,04mm2, 
szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w 
marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem 
trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?” 

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 
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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 4: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w 
pakiecie nr 7 załącznika nr 1.1. prowadników hydrofilnych o średnicy 0.035” i końcówce 
prostej lub zagiętej.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 

 
Pytanie 5: „Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 8  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w 
pakiecie nr 8 załącznika 1.1. koszulek wprowadzających typu Cross-over zbrojonych 
o średnicy 6 i 7F i długości 40cm.” 

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 22 - Mikrocewnik do przewlekłych okluzji tętnic  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika o dostępnych długościach 
135 cm i 155cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?” 

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 ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 7: „Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu introducerów do tętnicy 
promieniowej, w zestawie z prowadnikiem z końcówką prostą, które spełniaj ą pozostałe 
warunki 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:  „Dot. Pakietu nr 12 

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia 
żyły podobojczykowej z rozrywaną koszulką - umożliwiający wprowadzenie elektrody 
rozrusznikowej o długo ści 13,5 cm , które spełniają pozostałe wymagania SIWZ.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 9 : „ Dot. Pakietu nr 18, poz. 2, 3 i 5 

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.  
3)  Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie jaki y-connector wymaga – typu push click 

czy typu push pull.” 
Odpowied ź 9: W zakresie pozycji 1 oraz 2 Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu 
wskazanego w pytaniu, natomiast w zakresie pozycji 3 Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych 
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wymaga ń poza wymienionymi w formularzu cenowym oraz specyf ikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Pytanie 10 : „Pakiet 28 

Pętla do usuwania ciał obcych 
Czy zamawiający dopuści do oceny pętle do usuwania ciał obcych z średnic naczynia 3-
35mm, długości roboczej 125 cm i rozmiarze koszulek 4-5F?” 

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 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 11: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania 
terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 
ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % 
wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień 
opóźnienia i za każde naruszenie, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto 
niedostarczonego w terminie towaru. ” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 12: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 4: 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % 
niezrealizowanej cz ęści  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 
umowy, w przypadkach, gdy: 
a)Jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 

7 dni kalendarzowych, 
b)Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3 

dni od uznania reklamacji.” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 13: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 2: 
W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu użyczenia  
ponad 24 godziny – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 250 zł, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto 
nieprawidłowo funkcjonuj ącego przedmiotu u życzenia . Powyższa kwota wzrasta 3-
krotnie w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i obowiązuje w 
okresie kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
 Pytanie 14: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 4:                                                                                        
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 
wskazanej w § 1 ust. 1 umowy dla danego pakietu za każdy przypadek naruszenia, co 
nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jednak nie wi ęcej ni ż 10 
% warto ści brutto niezrealizowanej cz ęści umowy. ” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
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Pytanie 15: „Czy Zamawiający w pakiecie 14 oczekuje cewnika do głębokiej intubacji z konstrukcją 
typu ‘halfpipe” i z dostępną średnicą 5,5F?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w formularzu cenowym oraz specyfikacji istotnych wa runków zamówienia. 
 
Pytanie 16: „Czy Zamawiający w Zadaniu 15 dopuści do oceny cewnik do aspiracji skrzeplin 

uznanego amerykańskiego producenta o długości systemu 138cm?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego 
w pytaniu. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert oraz wnoszenia wadium wyznac zony do dnia 09.10.2018 r.  
do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 

 


