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Polanica- Zdrój, dnia 22.02.2022 r.

L.dz. EZP.3820.22.2022
Znak sprawy ZP/PN/2022/4 – kardiologia
Uczestnicy postępowania
dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania na zakup i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów
medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św.
Jana Pawła II S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320
Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego trybie przetargu
nieograniczonego, bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.) , oznaczonego ZP/PN/2022/4 – kardiologia , zostały
wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycja 1 igieł do nakłucia przegrody
międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej:
IGŁA





dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
dostępne 3 różne długości igieł 56, 71, 89 cm
igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA
KORZYŚĆ
dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2
Dot. Pakietu 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 2 koszulek do nakłucia przegrody
międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej:
KOSZULKA
 Koszulka ZBROJONA 8.0 i 8.5F,10 F
 Różne ukształtowania końcówek 45-50 +/-5 st. i 180 st.
 Zastawka hemostatyczna z kranikiem
 Wnętrze pokryte PTFE
 Prowadnik 0,032”, 180cm
 Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
 Do wyboru krzywizny koszulek, odpowiadające SL0, SL1, SR0, LAMP;
Zdjęcia produktu poniżej:

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 3
dot. Pakietu 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 3 elektrod diagnostycznych
4-polowych o stałej krzywiźnie; średnica 4-6F; minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru; dostępne 7 rodzajów
krzywizn; długość elektrody 120 cm; wersja cewnika o zbrojonej konstrukcji shaftu z miękką, atraumatyczną
końcówką.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 4
dot. Pakietu 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 5 elektrod diagnostycznych
10 polowych niesterowalnych; średnica 4-6F, - 5 różnych krzywizn do wyboru; dostępna krzywizna dedykowana do
zatoki wieńcowej; dostępne 4 różne rozstawy elektrod, w tym 2 – 5 - 2,
- długość elektrod 120 cm .
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 5
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 6
1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w
pakiecie nr 6 pętli do usuwania ciał obcych wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego
owiniętego cienkim, cieniodajnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze:
- 2mm do 4mm, długość 175 cm, cewnik 3 F,
- 5mm do 30 mm, długości 125 cm, cewnik 4-6F.
W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich parametrach.

Pytanie 6
Pytanie do Pakietu nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kolec do kontrastu:
kolec z odpowietrznikiem, zastawką i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem, końcówka żeńska z zastawką
bezigłową dwukierunkową
zabezpieczoną koreczkiem , długość zestawu 15 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich parametrach.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór
przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust 2)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z
najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust 2)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikowany projekt umowy udostępnia na stronie postępowania.
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