
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 
 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272  

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

Strona 1 z 3 
 

EZ-578/1-PN/24-2014       Rybnik, dnia 12.05.2014 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 EZ-578-PN/24-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014 

 
 

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

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  
Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 

zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana warto ść - 16 atm - była warto ścią minimalna. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 
zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm? 

Odpowied ź 2: Przedmiotem zamówienia nie s ą stenty o długo ści 48 mm. 
 
Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 

liczonego od daty wystawienia faktury?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy.  
 
Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów 
określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie wi ęcej ni ż 
10% warto ści dostawy brutto obj ętej zamówieniem dla danego pakietu.”  

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, jednak 
zastępuje ww. postanowienie – nast ępującym postanowieniem: 
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„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 1 % wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.” 
 
Pytanie 5: „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 ilo-
ściowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet 
w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszko-
dowawczych.>>” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 6: „ Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3 

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku 
reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla 
Zamawiającego brakujący towar od producenta.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1 

Prosimy o  zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii 
dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują 
na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących 
kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, 
jednocze śnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiaj ący wprowadził zmian ę w zakresie tego 
postanowienia umowy.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody 
Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.” 

Odpowied ź 9:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy. 
 
Pytanie 10: „Pakiet nr 4 : 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, 
kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i prowadnikami 
angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 
6F>3,8mm2, cewnik wyposażony w wkładkę usztywniająca, średnica 
wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 
30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4. 
 
Pytanie 11: „Pakiet 1 - Stenty uwalniaj ące lek antyproliferacyjny:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek 
antyproliferacyjnych: 
- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034" 
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
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Pytanie 12: „Pakiet 3 – stenty wie ńcowe uwalniajace lek antymiotyczny: - typ uwalniane go 
leku: ewerolimus lub pochodny. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych 
uwalniajacych lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach: 
- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
  

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
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EZ-578/1-PN/24-2014       Rybnik, dnia 12.05.2014 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 EZ-578-PN/24-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014 

 
 

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

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  
Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 

zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana warto ść - 16 atm - była warto ścią minimalna. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 
zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm? 

Odpowied ź 2: Przedmiotem zamówienia nie s ą stenty o długo ści 48 mm. 
 
Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 

liczonego od daty wystawienia faktury?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy.  
 
Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów 
określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie wi ęcej ni ż 
10% warto ści dostawy brutto obj ętej zamówieniem dla danego pakietu.”  

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, jednak 
zastępuje ww. postanowienie – nast ępującym postanowieniem: 
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„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 1 % wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.” 
 
Pytanie 5: „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 ilo-
ściowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet 
w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszko-
dowawczych.>>” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 6: „ Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3 

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku 
reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla 
Zamawiającego brakujący towar od producenta.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1 

Prosimy o  zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii 
dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują 
na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących 
kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, 
jednocze śnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiaj ący wprowadził zmian ę w zakresie tego 
postanowienia umowy.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody 
Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.” 

Odpowied ź 9:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy. 
 
Pytanie 10: „Pakiet nr 4 : 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, 
kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i prowadnikami 
angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 
6F>3,8mm2, cewnik wyposażony w wkładkę usztywniająca, średnica 
wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 
30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4. 
 
Pytanie 11: „Pakiet 1 - Stenty uwalniaj ące lek antyproliferacyjny:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek 
antyproliferacyjnych: 
- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034" 
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
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Pytanie 12: „Pakiet 3 – stenty wie ńcowe uwalniajace lek antymiotyczny: - typ uwalniane go 
leku: ewerolimus lub pochodny. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych 
uwalniajacych lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach: 
- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
  

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
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EZ-578/1-PN/24-2014       Rybnik, dnia 12.05.2014 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 EZ-578-PN/24-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014 

 
 

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

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  
Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 

zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana warto ść - 16 atm - była warto ścią minimalna. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3  

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie 
zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm? 

Odpowied ź 2: Przedmiotem zamówienia nie s ą stenty o długo ści 48 mm. 
 
Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 

liczonego od daty wystawienia faktury?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy.  
 
Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów 
określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie wi ęcej ni ż 
10% warto ści dostawy brutto obj ętej zamówieniem dla danego pakietu.”  

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, jednak 
zastępuje ww. postanowienie – nast ępującym postanowieniem: 
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„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 1 % wartości dostawy brutto objętej 
zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.” 
 
Pytanie 5: „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 ilo-
ściowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet 
w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszko-
dowawczych.>>” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 6: „ Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3 

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku 
reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla 
Zamawiającego brakujący towar od producenta.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą zmianę wzoru umowy. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1 

Prosimy o  zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii 
dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują 
na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących 
kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, 
jednocze śnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiaj ący wprowadził zmian ę w zakresie tego 
postanowienia umowy.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody 
Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.” 

Odpowied ź 9:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy. 
 
Pytanie 10: „Pakiet nr 4 : 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, 
kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i prowadnikami 
angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 
6F>3,8mm2, cewnik wyposażony w wkładkę usztywniająca, średnica 
wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 
30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4. 
 
Pytanie 11: „Pakiet 1 - Stenty uwalniaj ące lek antyproliferacyjny:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek 
antyproliferacyjnych: 
- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034" 
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
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Pytanie 12: „Pakiet 3 – stenty wie ńcowe uwalniajace lek antymiotyczny: - typ uwalniane go 
leku: ewerolimus lub pochodny. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych 
uwalniajacych lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach: 
- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm  
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm 
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
  

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
         

 

 

 

 

 

 


