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MSS-TZP-ZPP-26-16/19            Ostrołęka, dn. 27.08.2019r. 
 
 
 
 

Do wszystkich uczestników  

Postępowania (Wykonawców) 
 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na dostawę sprzętu do badań i zabiegów z zakresu 

kardiologii interwencyjnej”. 

 
 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 
Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy oraz art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia 

treść oraz udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą 
chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w 

ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego: 
 
 
Zmianie ulega: 
 
 
 
1) Treść SIWZ rozdział I Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 32 części.” 
 
2) Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 

41 614,00 PLN, w tym: część 1- 5 400,00 zł, część 2- 10 140,00 zł, część 3- 1 710,00 zł, część 4 – 
230,00 zł, część 5- 197,00 zł, część 6 – 282,00 zł, część 7 – 770,00 zł, część 8 - 700,00 zł, część 9 
– 530,00 zł, część 10 – 1 100,00 zł, część 11- 2 700,00 zł, część 12- 840,00 zł, część 13- 950,00 zł, 
część 14- 100,00 zł, część 15- 550,00 zł, część 16- 170,00 zł, część 17- 600,00 zł, część 18 - 80,00 
zł, część 19- 440,00 zł, część 20- 310,00 zł, część 21- 300,00 zł, część 22- 30,00 zł, część 23- 2 
700,00 zł, część 24- 620,00 zł, część 25- 15,00 zł, część 26- 1 600,00 zł, część 27- 4 110,00 zł, 
część 28- 100,00 zł, część 29- 2 320,00 zł, część 30- 620,00 zł, część 31 – 400,00 zł, część 32 – 
1000,00 zł.  

 
 

3) Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy) otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego pisma. 

 
 

4) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 3 zamówienia: z części 3 zamówienia 
skreśla się pozycję 4. 

• tworzy się część 31 zamówienia w brzmieniu: 
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 Część 31         

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek Vat 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nazwa 
handlowa 
produktu/ 
nr 
kat./ilość 
sztuk w 

op. handl. 
%Vat 

Wartość 
Vat 

1 

System zamykający do tętnicy 
udowej- urządzenie do 
automatycznego zamknięcia 
nakłutej tętnicy udowej na zasadzie 
klipsa (wykonanego z nitinolu), o 
średnicy 4mm. Możliwość 
wykonania powtórnego zabiegu z 
miejsca zamknięcia naczynia. 

szt. 50           

  

    
Razem          

 
 
 
 
………………………………., dnia ……………….  
    
 
 

 
5) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 3 zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 

 Część 3         

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek Vat 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nazwa 
handlowa 
produktu/ 
nr 
kat./ilość 
sztuk w 

op. handl. 

%Vat 
Wartość 

Vat 

1 

Prowadniki do PTCA- prowadniki 
angioplastyczne: średnica  0,014''; 
końcówka prosta  i "J", długość 190 
cm i 300 cm; różne rodzaje 
prowadników dostosowane do 
charakteru zmian (min. 20); różne 
sztywności części proksymalnej i 
środkowej; dostępność powłoki 
hydrofilnej i hydrofobowej na całej 
długości. Prowadniki 
angioplastyczne do udrożnień o 
różnych rodzajach sztywności części 
,,roboczej” (minimum 12 rodzajów). 
 
  

szt. 150           
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2 

Prowadniki do PTCA średnica 
0,014''; długość prowadnika  182-
185cm/300cm; końcówka "J" 
prosta; nitynolowy rdzeń końcówki 
atakującej; dobra manewrowość i 
powłoka zapewniająca łatwość 
wprowadzania cewnika balonowego 
do krętych i wąskich naczyń 
wieńcowych; szeroka gama 
prowadników od bardzo miękkich 
do twardych; budowa zapewniająca 
bezpieczeństwo zabiegu- ciągłość 
prowadnika; wskaźnik 
radiograficzny min. 2 cm.  

szt. 400           

  

3 

System protekcji dystalnej z 
filtrem o wielkości oczek 110 
mikronów; zakres zaopatrywanych 
średnic 3,5-5,5mm; długość 
systemu 190cm; obrotowy 
koszyczek zintegrowany z liderem 
wieńcowym 0,014" ułożonym 
niekoncentrycznie; markery 
widoczne w skopii 
  

szt. 5           

  

4 

Introducery                                                                                                                                                                  
o średnicach w zakresie minimum 
4F-11F, dostępne długości 10 cm i 
23 cm; atraumatyczna, odporna na 
złamania; zastawka zapewniająca 
optymalną hemostazę i niskie 
opory; dająca bardzo dobre 
podparcie dla cewnika 
prowadzącego przy krętym 
przebiegu tętnic biodrowych. W 
zestawie z prowadnikiem stalowym 
lub polimerowym, z igłą metalową 
lub kaniulą plastikową, rozszerzacz 
w każdym zestawie.  

szt. 100           

  

    
Razem          

 
 
 
 
………………………………., dnia ……………….        
  
 

6) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 1 zamówienia: z części 1 zamówienia skreśla 
się pozycję 10. 
• tworzy się część 32 zamówienia w brzmieniu: 

 

 Część 32         

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek Vat 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nazwa 

handlowa 

produktu/ nr 
kat./ilość 

sztuk w op. 

handl. 

%Vat 
Wartość 

Vat 
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1 

Cewnik do pomiaru rezerwy 
wieńcowej                                                                                                                    
O pojedyńczym światle typu 
monorail przeznaczonym do 
użytkowania ze standardowymi 
prowadnikami o średnicy 0,014 
cala, w naczyniach tętniczych                                                                     
  * Trzon dystalny typu monorail 
26 c z czujnikiem ciśnienia 5mm 
od końcowej dyszy                                   
* profil maksymalny 2,7F (0,035 
cala)w lokalizacji czujnika ciśnienia                                                        
* Marker położony jst 3mm od 
końca dystalnego                                                                                             
* trzon połozony proksymalnie od 
odcinka monorail ma wymiar 2,4F, 
umożliwia stosowanie cewników 
prowadzących od 5F.                                                                                                                          
W czujniku ciśnienia 
optyczna/światłowodowa 
technologia pomiarowa. 
Pojedyńczepołączenia pomiędzy 
cewnikami i systemem 
posiadałącze optyczne.                                                                                               
Możliwość nieodpłatnego 
korzystania z jednostki do 
pomiarów rezerwy wieńcowej 
montowanej przy stole 
hemodynamicznym i 
kompatybilnej z systemem 
pomiarów hemodynamicznych 
posiadanych rzez użytkownika. 
Możliwość rejestracji pomiarów na 
nośnik USB 

szt. 20           

  

    
Razem         

 

    
     

 

 ………………………………..….,dnia………………………   
     

 
 

7) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 1 zamówienia otrzymuje brzmienie: 
 
Część 1 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
J. m Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek Vat 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
nazwa 
handlowa 
produktu/ nr 
kat./ilość sztuk 
w op. handl. 

%Vat 
Wartość 

Vat 

1 

Balony semi-compliant: 
- powłoka hydrofilna, 
odporna na zadrapania i 
uszkodzenia podczas 
doprężania stentu; 
- system monorail; 
- profil przejścia (crossing 
profile)≤ 0,021 cala dla 
balonika Ø 3.0 mm; 
- profil wejścia (entry 
profile)≤ 0,017 mm cala 
dla balonika Ø 3.0 mm; 
- ciśnienie nominalne 8 

szt. 250           
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atm dla wszystkich 
rozmiarów; 
- ciśnienie RBP - 14 atm 
dla wszystkich rozmiarów; 
- różne długości balonika 
od 6 - 30 mm;                                    
- różne średnice balonika 
od 1.2 - 5.0 mm 
zmieniające się co 0,25 
mm w zakresie średnic 2,0 
- 4,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                        

2 

Balony non-compliant: 
- powłoka hydrofilna, 
odporna na zadrapania i 
uszkodzenia podczas 
doprężania stentu; 
- system monorail; 
- profil przejścia (crossing 
profile) 0,027 cala dla 
balonika Ø 3.0 mm 
- profil wejścia (entry 
proflie) 0,018 cala dla 
balonika Ø 3.0 mm; 
- ciśnienie nominalne min. 
12 atm (dla wszystkich 
rozmiarów);                                                                                   
- ciśnienie RBP 18 atm ( 
dla wszystkich rozmiarów);       
- różne długości balonika 
od 6 - 25 mm                                      
- różne średnice balonika 
od 1,5 - 5.0 mm 
zmieniające się co 0,25 
mm w zakresie średnic 2.0 
- 4.0 mm.  

szt. 100           

  

3 

Cewniki balonowe 
niskociśnieniowe- 
średnice 1,5 - 4,0mm; 
długości: 9 - 30mm; 
ciśnienie nominalne 6 
atm.; ciśnienie RBP 14 
atm. dla 2,25-3,25 i 12 
atm. dla 1,5 - 2,0 i 3,5 - 
4,0; możliwość 
zwiększenia średnicy 
balonu ponad nominalną  
w ramach RBP o ponad 
8% dla wszystkich 
rozmiarów; profil końcówki 
natarcia lesion entry 
profile - 0,017" dla 
wszystkich rozmiarów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

szt. 50           

  

4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Cewniki balonowe 
niskociśnieniowe- 
średnice 1,2 - 4,0mm; 
długości 8 - 30mm; 
ciśnienie RBP 18 atm. dla 
1,2 i 14 atm. dla 1,5 - 3,25 
i 12 atm. dla 3,5 - 4,0;  
hydrofilne pokrycie shaft'u; 
balony o typie "Monorail" i 
"OTW" we wszystkich 
rozmiarach; możliwość 
zwiększenia średnicy 

szt. 50           
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balonu ponad nominalną  
w ramach RBP o ponad 
6% dla wszystkich 
rozmiarów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cewniki balonowe 
wysokociśnieniowe- 
średnice 2,0 - 5,0mm; 
długości 6 - 30mm.; 
dwusegmentowa budowa 
shaft'u wewnętrznego; 
ciśnienie nominalne 12 
atm.; ciśnienie RBP 20 
atm. dla 2,0 - 4,0 18 atm. 
dla 4,5 - 5,0 (RBP dla 3,0 
20 atm.); duża 
niepodatność (precyzja 
doprężenia stentu); 
przyrost średnicy balonu 
ponad nominalną w 
ramach RBP o mniej niż 
5,5% dla wszystkich 
rozmiarów; profil końcówki 
natarcia - 0,017" dla 
wszystkich rozmiarów. 
  

szt. 50           

  

6 

Cewniki balonowe typu 
semi-compliant: 
• typ: “rapid exchange”  
• ciśnienie nominal 12 atm 
dla średnicy 1,25mm  
• ciśnienie RBP 12-14 atm. 
• profil balonu ≤ 0,024” 
przy średnicy 3,0mm  
• profil balonu ≤ 0,020” 
przy średnicy 1,25mm 
• obecność w ofercie 
cewników balonowych o 
średnicy 1,25 mm i 1,5 
mm przeznaczonych do 
udrożnień trudnych zmian 
• dla balonów o średnicy 
1,25mm i 1,5mm - 
obecność jednego markera 
• profil wejścia końcówki 
balonu ≤  0,016” 
• końcówka w połączeniu z 
niskim profilem powinna 
zapewniać łatwość 
przejścia przez ciasne, 
kręte i zwapniałe zmiany w 
naczyniach 
• udokumentowana 
możliwość wykonywania 
zabiegu metodą „kissing 
balloon” przy użyciu 
cewnika prowadzącego 6F  
przy jakiejkolwiek 
kombinacji balonów do 
średnicy 3,5 mm  
• wymagane średnice 
balonu od 1,25 do 4,0 mm  
• dla średnic od 2,0 do 4,0 
mm skok średnicy balonu 
co 0,25 mm 

szt. 100           
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• wymagane długości od 
6,0 do 30,0 mm          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7 

Cewniki balonowe 
wysokociśnieniowe: 
• typ: “rapid exchange” 
• średnice balonu (mm): 
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 
3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 
5,0 mm 
• różne długości balonu: 
6; 8, 12, 15, 20, 27 mm 
• typ balonu “non-
compliant” 
• nowy materiał balonu – 
“Soft Fulcrum Plus” – 
elastyczny i giętki – 
pozwala na przejście 
wąskich zmian w krętych 
naczyniach 
• nominal pressure 12 
atm.  
• rated burst pressure 20 
atm.                                                                                                                                                                    
• średnica szaftu w części 
proksymalnej 2,1F w 
części dystalnej 2,5 dla 
średnic 2,0 do 3,75mm 
oraz 2,7 dla średnic 4,0-
5,0mm 
• długość użytkowa 
cewnika 142 cm 
• crossing profile (dla 
balonu 3,0 mm) – 0,024” 
dla rozmiaru 2,0 mm – 
0,023” 
• selektywne pokrycie 
balonu materiałem 
hydrofilnym – zapobiega 
przemieszczaniu się 
podczas inflacji 
• entry profile 0,015” 
• cewnik balonowy 
przeznaczony do 
doprężania stentów 
  

szt. 100           
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8 

Cewniki diagnostyczne 
do 
koronarografii:Dostępne 
Rozmiary od 5F - 6F,• 
Światło wewnętrzne 
cewnika: dla 5F –0,047” ; 
dla 6F –0,056”• Cewnik 
zbrojony podwójnym 
oplotem dając stabilne 
podparcie, 
prowadzenieoraz 
optymalną kontrolę 
obrotów 1:1• Miękka 
atraumatyczna końcówka 
zwiększająca widoczność 
w skopi;• Szeroki wybór 
kształtów i rozmiarów –
dostępne opcje z otworami 
bocznymi• Dostępne 
długości – 100 cm ,110 
cm, 125 cm (w zależności 
od typu krzywizny )• 
Innowacyjna technologia 
polegająca na domieszce 
polimeru zwiększa poślizg, 
redukuje opory tarcia – 
poprawiając 
dostarczalność cewnika 
przez cały czas trwania 
zabiegu• dostępne 
wszystkie kształty i 
krzywizny ( min: JL; JR; 
AL.; AR ; MPA; MPB; 
NOTO; 3DRC; PIG; ) 26 
typów krzywizn dla każdej 
średnicy• dostępne 
krzywizny uniwersalne 
pozwalające na kaniulację 
prawej i lewej tętnicy 
wieńcowej bez 
konieczności wymiany 
cewnika : 8 typów 
krzywizn uniwersalnych dla 
każdej średnicy• Pamięć 
kształtu• Wysoka 
odporność na zagięcia i 
załamania• Ergonomiczne 
zakończenie ułatwia 
manipulacje cewnikiem• 
Zachowuje niezmienne 
światło na całej swojej 
długości• Wartość 
maksymalnego ciśnienia 
przepływu w cewniku –
1200 psi 
  

szt. 1000           
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Cewniki prowadzące 
standardowe 
• duża średnica 
wewnętrzna:      
      0,058”-5F 
      0,071”-6F 
      0,081”-7F 
      0,090”–8F 
      0,103" – 9F 
• oferowane średnice: 5F, 
6F, 7F, 8F, 9F 
• metalowe zbrojenie 
zachowujące niezmienne 
światło wewnątrz na całej 
długości cewnika 
• miękka atraumatyczna 
końcówka + marker 
widoczny w skopii, 
• stabilność krzywizny w 
temp. 37 °C przez okres 
całego zabiegu 
• odporność na skręcanie i 
załamania 
• dobra pamięć kształtu 
• dobra manewrowalność 
• wysoka trwałość cewnika 
• pełna gama krzywizn 
typowych i nietypowych – 
89 w każdej średnicy : 
Judkins L&R, Amplatz L&R, 
Femoral L&R, 
Multipurpose, Bypass, 
Extra Back Up L&R, MAC – 
Multi Aortic Curve, Champ 
– umożliwiająca dostęp z 
nakłucia tętnicy udowej, 
promieniowej, 
ramieniowej, dojście do 
by-passów jak i innych 
nietypowych odejść 
naczyń  
• Możliwość zamówienia 
cewników z otworami 
bocznymi i z 
modyfikowanymi 
końcówkami. 

szt. 820           

  

 
Razem 

    

  
 

………………………………, dnia ………………. 
 
 
 
 
 
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
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Wniosek I  
 
Część nr 4. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki balonowe w systemie Rx o niższej proksymalnej 
średnicy szaftu 1,9F, ciśnieniu RBP 14 atm dla wszystkich średnic oraz powłoce hydroflinej w dystalnej 
części Rx?  Balon posiada długości 5.0-30 mm (łącznie 8 długości) i oprócz wymaganych ma wyjątkową 
średnicę 1 mm (łącznie 13 wielkości). Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o nieco większych długościach 
5.0-30 mm (łącznie 8 długości), oraz bardziej zróżnicowanych średnicach 1.0-4.0 mm (łącznie 13 
wielkości)? Profil balonu między 0,0186” - 0,0223” dla wszystkich średnic. Proksymalny szaft cewnika 
składa się z żeńskiego złącza typu Luer połączonego drutem z rurką ze stali nierdzewnej pokrytej PTFE. 
Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 6. 
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewniki balonowe o średnicy 2.0-5.0 mm (łącznie 11 wielkości) i 
profilu przejścia dla balonu o średnicy 2 mm 0,0230’? Ciśnienie RBP 22 Atm. Cewnik ponadto posiada 
powłokę hydrofilną i hydrofobową. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 10. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stenty DES Hiszpańskiej firmy które zna i 
stosuje o długościach 9-39 mm? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 11. 
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wysokiej jakości stenty DES Hiszpańskiej firmy które zna i stosuje 
o następujących parametrach: 

• stent CoCr wykonany w technice hypotube - laserowo wycięty z tuby zbudowanej ze stopu 

kobaltowo - chromowego; 
• budowa otwarto komórkowa; 
• powlekany biokompatybilnym polimerem uwalniającym lek Sirolimus; 
• dawka leku - 1,4μg/mm2; 
• długość użytkowa - 142 cm; 
• długość światła dla systemu RX - 25 cm; 
• zakres średnic: 2,00 do 4,50 mm (8 dostępnych wielkości); 
• zakres długości: 9 - 39 mm (8 dostępnych długości); 
• ciśnienie nominalne - 9-12 Atm, RBP - 16 Atm, ABP - 22 Atm; 
• obecność markerów widocznych w skopii; 
• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich rozmiarów; 
• skracalność po rozprężeniu max 3%; 
• zwężenie po rozprężeniu max 5%; 
• profil wejścia - 0,017”; 
• średnica zewnętrzna proksymalnie - 2F; 
• średnica zewnętrzna środka cewnika - 2,6F; 

• średnica zewnętrzna dystalnie - 2,2F; 
• grubość ścianki - 75 μm dla średnic od 2 do 2,5 mm; 80 μm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm; 85 

μm dla średnic od 4 do 4,5 mm;  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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Część nr 20. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewników o długości 135 i 155 cm, średnicy 
zewnętrznej w części dystalnej 2,3F oraz szaftem z oplotem wykonanych z 8 drutów ze stali nierdzewnej, 
dodatkowo wzmocnionym płaskim drutem na dystansie 110 cm? Długość powłoki hydrofilnej 25 cm dla 
cewnika 135 cm i 60 cm dla cewnika 155 cm. Średnica kanału wewnętrznego to 0,018” i 0,020”. 
Mikrocewnik dodatkowo posiada dostępną wersję z końcówką typu „mosquito” oraz wyjątkowy, 
zintegrowany torquer na korpusie cewnika dla unikalnej techniki „lock&cross”. Pozostałe parametry 
zgodne ze specyfikacją. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 30. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski uciskowe do tętnicy promieniowej o poniższych 
parametrach? 

• ucisk poprzez silikonową, przezroczystą, półokrągłą soczewkę umożliwiającą bezpośredni, ciągły 
podgląd uciskanego miejsca; 

• docisk regulowany obrotowo, z możliwością blokady w dowolnym miejscu zabezpieczającą 
przed przypadkową zmianą siły nacisku; 

• opaska posiada obrotowy indykator z blokadą do oznaczenia godziny założenia; 
• opaska posiada podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym rozpięciem oraz skalę siły 

nacisku od 0 do 9; 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

 
Wniosek II  
 
 Pytanie 1 do części 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 3 punktu 4 – system zamykający do tętnicy 
udowej, utworzenie odrębnej części i dopuszczenie urządzenia do automatycznego zamknięcia nakłutej 
tętnicy udowej za pomocą absorbowalnego materiału – gąbka kolagenowa / kotwica polimerowa / nić 
polimerowa ?  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ, Tak dopuszcza. 
 
Pytanie 2 do części 23  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 23 zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej 
introduktorów z prowadnikami 0,018”/ 0,021” / 0,025” oraz kompatybilnymi igłami 22G / 21G / 20G, 
dostępne długości koszulek 7cm, 10cm, średnice od 4F do 7F, w zestawie z prowadnikiem stalowymi 
typu mini spring o dł. 45cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Wniosek III  
 
Część nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do ocent cewniki diagnostyczne do koronarografii w rozmiarach 5,0 i 6,0 Fr, 
długości 100 cm, dostępne długości 110 cm i 130 cm dla krzywizny Pigtail i 130 cm dla krzywizn JL4 i 
JR4. Wysoka odporność na złamanie struktury podłużnej, duże światło (średnica wewnętrzna cewnika 5 
F – 0,050”, 6 F - 0,057”) przy zachowaniu małej średnicy zewnętrznej. Dopuszczalne ciśnienie wynosi 
1200 psi, cewniki posiadają atraumatyczny, niezbrojony tip o długości 2 cm. Dodatkowo cewniki w 
rozmiarze 6 F posiadają zewnętrzną powłokę Hydro-Dynamic minimalizującą traumatyzację naczyń i 
ryzyko skurczu. Cewniki posiadają opcjonalnie otwory boczne w krzywiznach Sones i Multipurpose. Duży 
wybór krzywizn wieńcowych, w tym krzywizny dedykowane do dostępu promieniowego, krzywizny do 
cewnikowania by-passów, możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy 
wieńcowej przez prawy/lewy dostęp promieniowy. 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
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Część nr 19 
Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z koszulką 6F oraz ze 
średnica balonu 4,5,6 mm? Reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
 
Część nr 21 
Czy Zamawiający dopuści do oceny Y-konektor średnica wewnętrzna zastawki 8F ?  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 22 
Czy Zamawiający dopuści do oceny Y-konektor średnica wewnętrzna zastawki 8F ?  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Wniosek IV  
 

Pytania dot. Pakietu nr 8: 
Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 8, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o 
długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w systemie 
krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm 
(0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym 
marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, 
przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
 
Wniosek V  
 
Dotyczy projektu umowy: 

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

Przewiduje się następujące kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu niezrealizowanej części  umowy. 

 

2) z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy. 

 
3) za opóźnienia w dostawie poszczególnych części przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% należnego za opóźnione dostawy 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień, jednak nie więcej niż 10% wartości należnej za 

opóźnione dostawy wynagrodzenia brutto, licząc od umownego terminu jej dostarczenia 

do dnia dostawy przez Wykonawcę lub innego dostawcę zgodnie z §2 ust. 5. 

 
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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Dotyczy projektu umowy depozytowej: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 

przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? 

 Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności 

towarów z najkrótszym terminem ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2  ust. 4 projektu umowy 5 dniowego 

terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1-4: 

Przewiduje się następujące kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu niezrealizowanej części umowy. 
 

2) z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

 
3) za opóźnienia w dostawie poszczególnych części przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% należnego za opóźnione dostawy 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień, jednak nie więcej niż 10% wartości należnej 
za opóźnione dostawy wynagrodzenia brutto licząc od umownego terminu jej 
dostarczenia do dnia dostawy przez Wykonawcę lub innego dostawcę zgodnie z punktem 5. 

 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

 

UMOWA PRZECHOWANIA 
 
zawarta w dniu ................  pomiędzy: 
 
.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul 
 wpisaną do rejestru po numerem ........................... 
reprezentowaną przez: 
........................................................................., 
zwanym dalej Przechowawcą 
 

a  
……………………., z siedzibą w ………………………………, ul …………………. 
 
wpisaną do rejestru pod numerem ……………………… 
 
reprezentowaną przez : 
 
1. .................................................... 
2. .................................................... 
zwaną w dalszej części umowy Składającym. 
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§1 

 
1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem 
umowy dostawy z dnia ....................  w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy.  
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ...........................  na 
Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., .........................  – osoba nadzorująca 
podmagazyn Pani/Pan .......................... 
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest 
Pani/Pan __________________________________________ 
 

§2 
 
1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy. 
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia 
będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez 
upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.  
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez 
Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez 
Przechowawcę.  

§3 
 
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w 
stanie nie pogorszonym.  

§4 
 
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych 
mu na przechowanie.  

§5 
 
Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu 
Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. 

§6 
 
1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne. 
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia 
Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 
....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy. 
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne 
według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka 
przedmiotów danego rodzaju. 

§7 
 
1 Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować 

będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.  
§8 

 
Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie  
określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej 
umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.      

§9 
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1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą 
umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym 
wcześniej z Przechowawcą terminie. 
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie 
uzgodnionym z Przechowawcą. 

§10 
 
1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ........................... 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy. 
 

§11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.  

§12 

 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy kodeksu cywilnego. 

§13 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub 
nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez ......................................... 
 

§14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

SKŁADAJĄCY           PRZECHOWAWCA 
 
Załącznik nr  3 
 

RAPORT O ZUŻYCIU .................. 
 
Proszę przesłać pod numer faxu  
 
 TEL. KONTAKTOWY :  
 
1. PEŁNE DANE SZPITALA      NR KLIENTA :    
2. Data zabiegu:.............................................................................................. 
 
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) 
A)             
B)                    
4. Zużyte elementy 
Proszę o uzupełnienie- PILNE!       Pieczątka i podpis  
 
Załącznik nr  2 
 

Protokół przejęcia towaru 
 

Stwierdzam, iż w dniu……………… został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym 
poniżej: 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
Data i podpis osoby przyjmującej 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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Wniosek VI  
 
Pyt.1 - Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, § 2, ust. 6 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania szkoleń w zakresie asortymentu 

dostarczanego w ramach pakietu nr 17. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

Pyt. 2 – dot. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, § 7, ust., 1 pkt.1 

Prosimy Zamawiającego o zmianę tego punktu w następujący sposób: 

„1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 

10% 5% wartości brutto przedmiotu umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

Wniosek VII  

Pytanie 1: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 poz. 3 stentu na balonie o następujących 
parametrach: 

• średnica 2,25-4,5mm 
• ciśnienie nominalnym 11 atm 
• ciśnienie RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów 
• profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042”, 
• możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną  w ramach RBP o ponad 9% dla 

wszystkich rozmiarów? 
 

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
 
Pytanie 2: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 poz. 5 Introducerów o 
dostępnych długościach 10 cm i 23 cm,  o średnicach w zakresie 5F-11F dla długości 10 cm i 6F-9F dla 
długości 23cm; ergonomicznie zaprojektowane zakończenie, niezawodne uszczelnienie hemostatyczne 
zapobiegające utracie krwi; atraumatyczna końcówka rozszerzacza, zapewniająca płynne przejście 
pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką podczas wprowadzania.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dostosowanie zapisów dotyczących długości w 
produktach depozytowych.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. 
 
Pytanie 3:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z części nr 1 poz. 10 i utworzenie dla tej pozycji 
odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. 
 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający dopuści w części 1, poz. 10 „Cewnik do pomiaru rezerwy wieńcowej” o następujących 
parametrach? 

• Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego BMW; 
• Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu  

(możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika  
angioplastycznego 0,014”) 

• Powłoka hydrofilna na części elastycznej 31cm; 
• PTFE na części sztywnej; 
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• Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG; 
• Końcówka proksymalna hydrofobowa; 
• Długość prowadnika 175 cm; 
• Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w   

technologii radiowej 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

Pytanie 5: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawężenie konieczności utworzenia depozytów dla 
produktów ujętych w części nr 1, 2, 3 do poniżej wymienionych pozycji w poszczególnych częściach przy 
zachowaniu ilości wymaganej przez Zamawiającego dla tych produktów:  

Część 1 poz. 1 

Część 1 poz. 2 

Część 1 poz. 3 

Część 1 poz. 4 

Część 1 poz. 5 

Część 1 poz. 6 

Część 1 poz. 7 

Część 2 poz. 1 

Część 2 poz. 2 

Część 3 poz. 1 

Część 3 poz. 2 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 

 

Wniosek VIII  

Pakiet nr 1  
Z uwagi na złożone wymagania w zakresie pakietu nr 1 uniemożliwiające złożenie oferty na 
całość asortymentu - prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 6,7,8,9 – takie rozwiązanie 
stworzy możliwość wystartowania do wydzielonej częsci większej ilości Wykonawców, co 
pozwoliłoby na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny zakupu sprzętu.  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Pakiet 2  
Z uwagi na złożone wymagania w zakresie pakietu nr 2 uniemozliwiające złożenie oferty na 
całośc asortymentu - prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1,2 – takie rozwiązanie 
stworzy możliwość wystartowania do wydzielonej częsci większej ilości Wykonawców, co 
pozwoliłoby na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny zakupu sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Wniosek IX  
 
Część 12 
Czy zamawiający w części 12 Prowadniki do PTCA dopuszcza prowadniki o długości 190 cm oraz     300 
cm. Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ. 
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1 

Prowadniki do PTCA  - średnice 0,014”  
• prosty z kształtowalną końcówką  
• długość 180cm z możliwością przedłużenia 
• pokrycie hydrofilne ułatwiające manewrowanie  
• atraumatyczna końcówka  
• szaft  zbudowany z dwóch rodzajów materiałów dla zapewnienia lepszej 
dostarczalności i sterowalności  
• co najmniej 4 rodzaje końcówek. 

szt. 250 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część 15 
Czy zamawiający w części 15 Prowadniki diagnostyczne dopuszcza prowadniki w zakresie długości 150-
260 cm oraz w zakresie średnic 0,028 – 0,038. Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ. 
 

1 

Prowadniki diagnostyczne w zakresie długość 145-260 cm oraz w zakresie 
średnic 0,025'' - 0,038''; pokryte materiałem ułatwiającym manewrowanie; 
końcówki " J"   

szt. 1900 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
 
Część 22 
Czy zamawiający w części 22 Y – Konektory do angioplastyk wieńcowych (hemostaza  - system 
zamykania i otwierania za pomocą naciśnięcia) wyraża zgodę na zaoferowanie Y-konektora, który 
posiada światło wewnętrzne 8F. Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ. 
 

1 

Y – Konektory do angioplastyk wieńcowych (hemostaza  - system zamykania 
i otwierania za pomocą naciśnięcia)                                                                                                                                                                                                                   
·Światło wewnętrzne 7,2F                                                                                                                                                                       
·Y-konektor przeznaczony do obsługi jedną ręką: po naciśnięciu końcówki 
zastawka otwiera się, po ponownym naciśnięciu zamyka                                                                                                                                                                   

·konstrukcja zastawki zapewniająca całkowitą szczelność i jednocześnie 
swobodę ruchów urządzeń przechodzących prze Y-konektor                                                                                                                                                                  
·Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy                                                                                                                   
·Obrotowa końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do 
układu 

szt. 100 

 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część 23 
Czy zamawiający w części 23 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej dopuszcza Zestaw o poniższych 
parametrach: 
- prowadnik o długości 45cm. Możliwość zaoferowania także prowadnika 0,021 oprócz wymaganego 
0,018 
- większy zakres średnic pomiędzy 4F a 7F 
- igła 20 oraz 21 G o długości 4cm 
Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ 

1 

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej                                                                                                                   
intoduktor, dylator, prowadnik 0,018" i igła 20G x 4cm; długość 7cm i 11cm; 
Średnica 4f-6F; długość prowadnika 40 cm; prowadnik nitinolowy; gładkie przejście 
pomiędzy koszulką i dylatorem; posiada szczelną zastawkę hemostatyczną; ramię 
boczne zakończone kranikiem; obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; dylator z 
zatrzaskiem; rozmiary kodowane kolorami; duże światło wewnętrzne 

szt. 1400 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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Wniosek X  
 
Pytanie 1 – Pakiet 29 zestawy obłożeniowe do koronarografii 
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o o 
dopuszczenie miski na kontrast o pojemności 100 ml lub 150 ml. Proponowany przez nas zestaw spełnia 
pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 
 
Wniosek XI  
 
W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa postępowania, prosimy o 

odpowiedź na pytania: 

do umowy: 
1. Do treści §2 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji do 120 minut? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

2. Do treści §7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 
umowy w §7 ust.1 pkt 1 wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu 
umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

3. Do treści §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Prosimy o dodanie do §7 ust. 1 pkt 2 słów zgodnych z 
przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę 
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

4. Do treści §7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 
umowy w §7 ust.1 pkt 3 wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w 
wysokości 0,5% wartości NIEZREALIZOWANEJ części dostawy dziennie? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

 
do umowy depozytowej: 

1. Do treści §2 ust. 2 projektu umowy depozytowej. W związku z tym, że my jako Wykonawca 
jesteśmy dysponentem urządzeń, a ich właścicielem pozostaje producent prosimy o zmianę 
zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Urządzeniami o których mowa w §2 ust. 2 wzoru 
umowy Wykonawca może swobodnie dysponować i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób 
trzecich". 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

2. Do treści §2 ust. 8 projektu umowy depozytowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
czasu na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji do 120 minut? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

3. Do treści §7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 

umowy w §7 ust.1 pkt 1 wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu 
umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

4. Do treści §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Prosimy o dodanie do §7 ust. 1 pkt 2 słów zgodnych z 
przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę 
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl


MAZOWIECKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A     tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69 

     NIP 758-20-10-430      REGON 000304616 
         www.szpital.ostroleka.pl      szpitalo@szpital.ostroleka.pl  

 

 

20 

 

 
5. Do treści §7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 

umowy w §7 ust.1 pkt 3 wzoru umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w 
wysokości 0,5% wartości NIEZREALIZOWANEJ części dostawy dziennie? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

6. Do treści §8 prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... 
z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 
Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Wniosek XII  
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Część 29 – zestawy obłożeniowe do koronografii i PTCA: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

• 1 x serweta na stół narzędziowy Protect 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) 

• 1 x serweta angiograficzna Protect Plus 285 x 360 cm, 2 x otwór przylepny 9 cm (folia na 

brzegach). Przeźroczysta osłona na pulpit sterowniczy z prawej strony pacjenta o 

szerokości 135cm. Pad chłonny 90x175cm 

• 1 x serweta Protect 50 x 60 cm, otwór przylepny 7 cm 

• 1 x serweta Protect nieprzylepna 90 x 75 cm 

• 1 x pad absorbcyjny przylepny 50 x 50 cm 

• 1 x pad absorbcyjny przylepny 100 x 100 

• 1 x fartuch chirurgiczny Protect standard L 

• 1 x fartuch chirurgiczny Protect standard XL 

• 1 x skalpel jednorazowy nr 11 

• 1 x trójnik 

• 3 x strzykawka Luer 1 ml 3 częściowa 

• 1 x strzykawka Luer 10 ml 3 częściowa 

• 1 x igła injekcyjna 18G, 1,20 x 50 mm 

• 1 x igła injekcyjna 21G, 0,80 x 38 mm 

• 1 x strzykawka angiograficzna Luer Lock 10 ml 

• 1 x etykieta przylepna czerwona z napisem NITRO 

• 1 x dren wysokociśnieniowy 122 cm, max.84 bar, 1200 PSI 

• 1 x osłona na sprzęt medyczny 95 x 130 cm 

• 1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty niebieski 

• 2 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski 

• 1 x pojemnik plastikowy na prowadnik 2500 ml niebieski 

• 50 x ES kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitek 

• 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 

• 2 x zaciski plastikowe zielone 14 cm 

• 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza. 

 
Wniosek XIII  

PYTANIE 1 : DOTYCZY : 
CZĘŚĆ NR 27 : Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) – 80szt. : 
 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) o następujących 
parametrach: 
 
CEWNIKI DO BADANIA FFR : 
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Cewnik Acist Navvus RX FFR Microcatheter jest cewnikiem o pojedynczym świetle typu monorail 
przeznaczonym do użytkowania z preferowanymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm ) w 
naczyniach tętniczych: 
- długość całkowita 335 cm, 
- długość robocza 150 cm, 
- trzon dystalny typu  monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej, 
- cewnik posiada port RX ( Rapid Exchange ), 
- trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 
             1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego, 
- profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia, 
- marker położony 3 mm od końca dystalnego, 
- trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F 
             i umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F, 
- znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego. 
 

Jest to jedyny dostępny na rynku system do badania przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR oparty w 
swojej budowie na mikrocewniku typu RX ( Rapid Exchange ) co w znaczący sposób ułatwia 
przeprowadzanie procedur i skraca czas zabiegu. 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE: 
 
Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu urządzenia do pomiaru FFR na cały czas 
trwania umowy ze Szpitalem: 
- aparat Acist RXi RX FFR System firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems jest w pełni 
             sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie niezbędne przeglądy i kalibracje, 
- ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją aparatu Acist RXi RX FFR System 
            firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems. 
 

 
 

 
 
Specyfikacja aparatu Acist RXI RX FFR System: 
 
- Częstotliwość: 47–63 Hz 
- Napięcie: stałe, 12 V (zewnętrzny zasilacz) 
- Zakres temperatur roboczych: 18–30°C (64 – 86°F) 
- Waga (z zasilaczem i kablami): 9,1 kg 
- Wymiary: głębokość x szerokość x wysokość: 8,9 cm x 27,2 cm x 23,4 cm 
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- Zakres ciśnień: od -30 do +300 mmHg 
- Dokładność pomiaru ciśnienia: ±3% odczytu lub ±3 mmHg odczytu w zakresie ciśnień 
- Dryf ciśnienia: <7 mmHg w ciągu 1 godziny 
- Ekran aparatu:  dotykowy 
- Obsługa aparatu: w języku polskim 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
PYTANIE 2 : DOTYCZY : 
CZĘŚĆ NR 26 : Sonda do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 30szt. : 
 
Czy Zamawiający dopuści sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej o następujących parametrach: 
 
CEWNIKI DO BADANIA IVUS: 
 
Czy Zamawiający dopuści sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej  o następujących parametrach: 

 
1. Cewniki do IVUS kompatybilne z prowadnikami angioplastycznymi 0,014” ( 0,36mm ), 
2. Cewniki do IVUS kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6Fr, 
3. Znacznik widoczny na obrazach RTG w odległości 8 mm od dystalnego końca cewnika do IVUS, 
4. Cewniki mechaniczne: częstotliwość przełączana programowo z poziomu aparatu – 40/60 MHz 

           (obie częstotliwości dostępne na tym samym cewniku do IVUS ), 
5. Długość użytkowa cewników do IVUS – 142 cm, 
6. Powłoka hydrofilna na długości 27,5cm od dystalnego końca cewnika do IVUS, 
7. Możliwą długość rejestracji poprzez połączenie z elementem wyciągającym ( tzw. „Pullback” ) – 

120mm, 
8. Maksymalna prędkość wycofywania/rejestracji rejestracji poprzez połączenie z elementem 

           wyciągającym ( tzw. „Pullback Speed”) – 10 mm/sek ( dostępnę prędkości: 0,5; 1,0, 2,5; 5,0 i    
           10mm/sek ), 

9. Profil przejścia cewników do IVUS – 3,2Fr, 
10. Profil proksymalnego szaftu cewników do IVUS – 3,6 Fr, 
11. Odległość od dystalnej końcówki cewnika do IVUS do przetwornika ( tzw. „Dead Zone” ) – 

20mm, 
12. Długość systemu RX ( ang. „Rapid Exchange” ) – 20mm 
13. Długość sekcji teleskopowej umożliwiającej ocenę tkanek naczynia na odcinku tętnicy bez 

przesuwania cewnika – 120mm. 
 
Jest to jedyny dostępny na rynku system do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS zapewniający 
obrazowanie wysokiej rozdzielczości ( 60 MHz ), szybką akwizycję obrazów ( Pullback Speed do 10 
mm/sek ) oraz łatwość obsługi ( intuicyjny interfejs, ekran dotykowy ). 
 
Aparat Acist HDi HD IVUS System zapewnia: 
 
1. Wysoką jakość obrazów: 
- Opcja programowego wyboru częstotliwości: 
  40 MHz : wyższa penetracja 
  60 MHz : wyższa rozdzielczość   
- Wydajny 4-rdzeniowy procesor i zaawansowany algorytm przetwarzania sygnału 
2. Wygodę w codziennych zastosowaniach: 

- Aparat w formie monitora – komputer i monitor w jednej obudowie, 
- Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów 
- Intuicyjne oprogramowanie 
3. Superszybki pullback: 
- W porównaniu do klasycznych systemów do obrazowania IVUS nawet  20 krotnie szybsze wycofywanie 
  elementu obrazującego (tzw. pullback) wewnątrz cewnika skraca czas wykonywania procedury i    
   ułatwia 
   przeprowadzenie zabiegu 
- Minimalizacja  artefaktów, zakłóceń  i ryzyka niedokrwiennego 
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POSTANOWIENIA DODATKOWE: 
 
Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpłatnym użyczeniu aparatu do obrazowania 
wewnątrzwieńcowego IVUS na cały czas trwania umowy ze Szpitalem: 
- aparat Acist HDi HD IVUS System firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems jest w pełni 
   sprawnym urządzeniem posiadającym wszystkie niezbędne przeglądy i kalibracje, 
- ponosimy koszty związane z serwisowaniem i konserwacją aparatu Acist HDi HD IVUS System 
   firmy Bracco Imaging / Acist Medical Systems. 
 

 
 

 
 
Dopuszczenie powyższych rozwiązań będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych 
Użytkowników ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej 
konkurencji cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Wniosek XIV  
 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 
Część nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne do koronografii o średnicy 
wewnętrznej 
0,055" dla 6F i limit ciśnienia 1000psi w szerokiej gamie kształtów i krzywizn a także 
dostępnych w 
długościach 100 cm – 110 cm krzywiznach JL3.5, JL4, JL4.5, JL5, JR3.5, JR4, JR5, TIG, PIG(S), 

PIG145°， 

PIG155°? Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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Część nr 13 
Czy Zamawiający dopuści do oceny prowadniki angioplastyczne o następujących 
parametrach: 

• dostępne długości 180, 190, 300 cm 

• dostępne średnice 0.014", 0.018" 

• dostępne sztywności 0.7g, 0.9g, 1g, 2g, 3g, 6g, 9g, 12g 

• kształt końcówki: prosta, J i pod kątem 
Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 
Część nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do oceny prowadniki diagnostyczne o długości 150, 180, 200, 210 i 
260 cm? 
Pozostałe parametry oferowanego przedmiotu pozostają bez zmian. 
Część nr 16 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie prowadniki diagnostyczne pokrywane pebax (wymagane 
poliuretanu), wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

Część nr 23 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej o 
następujących parametrach: 

• Dostępne średnice 4 - 5 - 6 - 7Fr 

• Dostępne długości 7 i 11 cm 

• Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018" ; 0,021" 

• Długość prowadnika 45cm 

• Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G-20Gx3.8cm 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
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