
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

 

Telefony: 
Centrala:         032 42-91-000 
Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:      032 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:      032 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

LAS-442/2018/1-PN/3-2019                                                            Rybnik, dnia 18.01.2019 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-442/2018-PN/3-2019) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.01.2019 r., nr 502379-N-2019 
 

 

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

 
Pytanie 1: „Dot.  Pakietu nr 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postepowaniu 

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 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie.  
 
Pytanie 2: „Dot. Pakietu nr 4 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie PODWÓJNEGO y 

connectora typy screw z podwójną zastawką min. Do metody kissing baloon.” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie.  

 

Pytanie 3: „Pakiet 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 zestawu do 
protekcji obwodowej kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F i koszulką 5F. 
Pozostałe parametry bez zmian.” 

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 – 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 „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4:  „Dotyczy: Pakiet 2 - Stenty wieńcowe 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych 
o średnicach: 2,25; 2,50 [mm]długościach: 9, 14, 16, 19, 24, 27 [mm]  
o średnicach: 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 [mm] długościach: 8, 13, 16, 19, 24, 27, 32 [mm]” 

Odpowiedź 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 
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w tabeli zawartej pod formularzem conowym nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, jakie średnice i długo ści stentów 
zaoferowano. 
 
Pytanie 5:  „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 
niedostarczonej w terminie cz ęści dostawy”.  

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 

 
Pytanie 6:  „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 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 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania do dnia 23.01.2019 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
 
 
 


