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BZP.38.382-15.10.1.19

Jastrzębie – Zdrój, 26.03.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej powtórzenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (BZP.38.382-15.19)”
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.03.2019 r.
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści w części 1 prowadniki o poniższych właściwościach:
-Prowadnik do pomiaru FFR łączący się przewodowo z systemem
Pozostałe parametry bez zmian.
Wraz z użyczeniem urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej na czas trwania umowy (urządzenie
jako mobilna konsola do IVUS i FFR?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1
Prosimy o doprecyzowanie i wyrażenie zgody na dostawę i instalację aparatu będącego przedmiotem
dzierżawy w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje ust. 10 o treści:
10. Celem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia
zawarcia umowy dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego aparat FFR i/lub aparat IVUS.
Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści w części 2 sondy IVUS o poniższych właściwościach:
-elektroniczna sonda IVUS o częstotliwości 20mHz
-mechaniczna sonda IVUS o częstotliwości 45mHz
Pozostałe parametry bez zmian.
Wraz z użyczeniem urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej na czas trwania umowy (urządzenie
jako mobilna konsola do IVUS i FFR)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2
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Prosimy o doprecyzowanie i wyrażenie zgody na dostawę i instalację aparatu będącego przedmiotem
dzierżawy w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż na niniejsze pytanie udzielił odpowiedzi w pytaniu 2.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
a) w pakiecie nr 3 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie
wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu
który otrzymuje brzmienie:
1. Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie
wchłanialnego opatrunku
b) w par. 4 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ dodaje ust. 8 o treści:
8. Wykonawca przez okres trwania umowy zapewni:
a) aparat do cewników pomiarowych FFR (Pakiet 1) oraz aparat do cewników IVUS (Pakiet 2),
b) opiekę serwisową i gwarancyjną aparatów wymienionych w ust. 8 lit. a).
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz asortymentowo-cenowy”- Pakiet nr 3 po zmianach z
dnia 26.03.2019 r.;
- Załącznik nr 4 do SIWZ – „Wzór umowy” po zmianach z dnia 26.03.2019 r.;
Pozostała treść SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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