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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

  dostaw ę specjalistycznego sprz ętu kardiologicznego – 5 pakietów 

      Znak sprawy: DZP/270/53/16  

 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 1 
Pakiet nr 1 - „Y-connectory”  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie  y-connectorów wyposażonych w jedną 
zastawkę? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 2 
Pakiet nr 3 - „Cewniki balonowe do doprężania stentów”  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych do doprężania 
stentów o nieznacznie zmienionych parametrach w zakresie?: 
- profil przejścia 0,036” dla cewnika o średnicy 3,0 mm 
- przyrost średnicy balonu około 6% przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym 
Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 3 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §10 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji 
 
Odpowied ź: 
Zamawiający  wyraża zgodę na 5 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. 
 
 
Pytanie nr 4 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 
Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z 
dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej 
warunków dostawy (§3 ust.2) i reklamacji (§10 ust.1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w 



 

 

wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto niewykonanej części dostawy.  
 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 
           
           
 


