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DZP/15/2022 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy sprzętu jednorazowego do badań 

koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na 
potrzeby własne) 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 j.t. ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika przedłużającego dostępnego w średnicach 5F 
(kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F) i 6F (kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 7F), o długości 
przedłużającego segmentu RX - 35 cm, Światło wewnętrzne 0,056" dla cewnika 5F,  0,066" dla cewnika 6F, z 
dystalnie umieszczonym markerem, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.1 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 2 pkt 3 następującego brzmienia: 
„towar będzie nieodpłatnie przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z 
Zamawiającym - instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego - stanowiącą załącznik nr 
3 do niniejszej umowy) i do czasu pobrania go z Magazynu - pozostaje własnością Wykonawcy.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 2 lit. d następującego brzmienia: 
„towar będzie nieodpłatnie przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z 
Zamawiającym - instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego - stanowiącą załącznik nr 
3 do niniejszej umowy) i do czasu pobrania go z Magazynu - pozostaje własnością Wykonawcy.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.4 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 2 pkt 3 następującego brzmienia: 
„towar będzie nieodpłatnie przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z 
Zamawiającym - instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego - stanowiącą załącznik nr 

3 do niniejszej umowy) i do czasu pobrania go z Magazynu - pozostaje własnością Wykonawcy.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załaczników nr 6.1, 6.3, 6.4 do SWZ, które 
otrzymuje brzmienie: 
 

Załącznik nr 6.1 
Załączniki:  

1) Formularz cenowy wraz z katalogiem oferowanego przez Wykonawcę - przedmiotu zamówienia  
2) Zestaw stałego depozytu,  
3) Instrukcja o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego (sporządzoną przez Wykonawcę i 

zaaprobowaną przez Zamawiającego) 
4) Formularz zamówienia 

 
Załącznik nr 6.3 
Załączniki:  

1) Formularz cenowy wraz z katalogiem oferowanego przez Wykonawcę - przedmiotu zamówienia  
2) Zestaw stałego depozytu,  
3) Instrukcja o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego (sporządzoną przez Wykonawcę i 

zaaprobowaną przez Zamawiającego) 



2 

 

4) Formularz zamówienia 
 
Załącznik nr 6.4 
 
Załączniki:  

1) Formularz cenowy wraz z katalogiem oferowanego przez Wykonawcę - przedmiotu zamówienia  
2) Zestaw stałego depozytu,  
3) Instrukcja o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego (sporządzoną przez Wykonawcę i 

zaaprobowaną przez Zamawiającego) 
4) Formularz zamówienia 

 
Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.1 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 6 pkt 4 o następującej treści: 
„Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 
Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.1 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 6 pkt 5 o następującej treści: 
„Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności 

towaru pozostającego w depozycie.”  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.3 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 2 lit. h o następującej treści: 
„Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 7 Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.3 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 2 lit. i o następującej treści: 
„Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.4 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 6 pkt 4 o następującej 
treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez 
Zamawiającego.”  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 9 Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6.4 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 6 pkt 5 o następującej 
treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez 
Zamawiającego.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załaczników nr 6.1, 6.3, 6.4 do SWZ, które 
otrzymuje brzmienie: 
 
Załącznik nr 6.1 § 2 ust. 6 pkt 4-5: 
 

4) Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez 
Zamawiającego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli 
terminu ważności towaru pozostającego w depozycie. 

 
Załącznik nr 6.3 § 2 ust. 2 pkt h)-i): 
 

h)  Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez 
Zamawiającego. 

i) Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli 
terminu ważności towaru pozostającego w depozycie. 

 
Załącznik nr 6.4 § 2 ust. 6 pkt 4-5: 

 
4) Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez 

Zamawiającego. 
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5) Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli 
terminu ważności towaru pozostającego w depozycie. 

 
 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1 Dotyczy 
Czy Zamawiający w pakiecie 11 oczekuje cewnika przedłużajacego z atraumatyczną, silikonowaną 
końcówką w rozmiarach 5; 5,5; 6; 7; 8F? 
Odp.: Zamawiający wymaga cewnika w rozmiarach 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania cewnika przedłużajacego z atraumatyczną, silikonowaną końcówką pod 
warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ. 
 
Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załacznika na 3 do SWZ Który w Pakiecie nr 
11 pkt 1. CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 100 sztuk otrzymuje brzmienie: 
 
lp. 2) Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 5,5F 
6F, 7F, 8F 
 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 3 introduktorów do tętnic 
promieniowych o następujących parametrach: zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej intoduktor, dylatator, 
prowadnik 0,021" i igła 20G x 3,8cm; długość 11cm; średnica 4F, 5F, 6F; prowadnik nitinolowy; gładkie przejście 
pomiędzy koszulką i dylatatorem; posiada szczelną zastawkę hemostatyczną; ramię boczne zakończone 
kranikiem; obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; dylatator z zatrzaskiem; rozmiary kodowane kolorami;  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 8 
 Y-konektorów typu push clik o następujących parametrach: 
- kompatybilny z urządzeniami do średnicy 8Fr 

- dostępna opcja z drenem & kranikiem lub bez linii drenu 
- mechanizm PUSH - CLICK pracujący w 3 pozycjach (otwarta/półotwarta/zamknięta) 
- przezroczysty korpus 
- przystosowany do obsługi jednoręcznej 
- wysoka jakość zastawki zabezpieczająca przed wyciekiem krwi z pola operacyjnego 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 8 Y konektorów  
ze światłem wewnętrznym 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu 
screw. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu. Ergonomiczny kształt 
przystosowany do obsługi jednoręcznej. Dostępna wersja ze zintegrowanym  drenem 25cm oraz 50cm i kranikiem 
trójdrożnym. Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego. Poniżej zdjęcie proponowanego Y 
connektora. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza Y konektory ze światłem wewnętrznym 11Fr pod warunkiem 

spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ. 
 
Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji nr 5 (krany trójdrożne) i utworzenie 
z nich osobnego zadania. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 7 prowadników angiograficznych 
hydrofilnych o następujących parametrach: 
- długość  180 cm    
- średnica 0,035”  
- giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie 
- prowadnik z nitinolowym rdzeniem 

- dostępne  końcówki robocze: prosta i J 
- jeden stopień twardości 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. Dotyczy projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 6 ust. 1 i 3: 
 
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych: 
1. w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 
2 lub § 3 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru (wadliwej lub niedostarczonej), 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej lub 
niedostarczonej partii towaru 
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania 
umowy; 
2. Za odstąpienie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary 
umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 
oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3. Dotyczy projektu umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust.  5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. (dot. Umowa-projekt – zakup_ zał nr 6.2 do siwz) 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

 
(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1 dot. Pakiet nr 14 – Zestaw do stentowania zmian prostych 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny: 
1. stent kobaltowo-chromowy uwalniający lek montowany na balonie o następujących 
parametrach: 

 Ciśnienie RBP 16 ATM 
(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.) 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 2 dot. Pakiet nr 14 – Zestaw do stentowania zmian prostych 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny: 
Balon wysokociśnieniowy o następujących parametrach: 
• Ciśnienie RBP : 22 atm (2.00 do 4.00) i 20 atm (4.50 do 5.00) 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

określonych w SWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1 Dotyczy projektu umowy 
Wnioskujemy o wykreślenie w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 zapisu że „Osoby dostarczające towar do 
Zamawiającego - wyznaczone przez Wykonawcę, zobowiązane są do dostarczania towaru w reżimie 
sanitarnym i bezwzględnego noszenia maseczek w czasie trwania epidemii.” a nadto, iż „2) W przypadku 
dostarczenia towaru przez osobę nie posiadającą maseczki, Zamawiający ma prawo uznać towar za 
dostarczony niezgodnie z umową", ponieważ zalecania noszenia masek wynikają bezpośrednio z zaleceń 
rządowych dot. zahamowania pandemii koronawirusa oraz działań i zaleceń Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) z USA oraz innych organizacji 
zdrowotnych z całego świata, a osoby dostarczające towar do Zamawiającego - wyznaczone przez 
Wykonawcę są zobowiązane poprzez wewnętrzne ustalenia do przestrzegania odpowiednich standardów 
dostaw w dobie koronawirusa. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
D. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Załacznika na 3 do SWZ Który w Pakiecie nr 
11 pkt 3. INTRODUKTORY do tętnic promieniowych   - 2000 szt. otrzymuje brzmienie: 
 
lp. 3) zestaw z igłą i prowadnikiem prowadnikiem 0,018” z giętką końcówką 

 
 
Zmienione projekty umów Załaczniki do SWZ: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz zmieniony załącznik nr 3 do 
SWZ- zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego wraz z odpowiedziami j/w. 
Zmiany zaznaczono kolorem. 

 

 
 

Z poważaniem 
        
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
  Katarzyna Jagiełło                   Agnieszka Śniadała 

               Specjalista Działu                                    Kierownik Działu 
           Zamówień Publicznych                                  Zamówień Publicznych   
       i Zaopatrzenia                                       i Zaopatrzenia 
 

      
         
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Otrzymują: 

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 

2) A/a 
 

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
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