Katowice, dn. 28.03.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę systemu do aorty brzusznej
Nr sprawy : ZP-11-014UN
W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówieo
publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżo.zm. ), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 DOTYCZY PAKIETU NR 1 Czy zamawiający zgodzi się na podział pakietu na dwa zadania lub dopuści
proponowany przez naszą firmę stentgraft zenith flex oraz lp o poniższych parametrach technicznych umożliwiający
leczenie tętniaków aorty nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach:
parametry stentgraftu do aorty brzusznej , piersiowej i umożliwiający implantację w tętniakach pękniętych typu
zenith.
zenith flex
- rozwidlony stentgraft aortalny dostarczony z systemem wprowadzającym wyposażonym w koszulki naczyniowe
o hydrofilnej powierzchni z zastawkami hemostatycznymi zbudowane z stentów stalowych i materiału poliestrowego
z niepokrytą koroną fiksującą uwalnianą niezależnie od części krytej. proponowane rozmiary :
system rozwidlony :
- średnice części aortalnych ( body ) od 22mm do 36mm oraz długości od 74mm do 162mm
- średnice części biodrowych od 8mm do 24mm oraz długości od 39mm do 124mm
zenith low profile
- system modułowy rozwidlony o systemie dostarczania 16f i dostarczany z koszulkami naczyniowymi 18f , wykonany
z samorozprężalnych stentów nitinolowych i materiału poliestrowego z fiksacją nadnerkową w postaci korony.
dostępne średnice trzony głównego ( body ) 22-32mm oraz długości od 70mm do 128mm, dostępne średnice odnóg (
leg ) 10-24mm oraz długości 36-120mm
zenith piersiowy
- stentgraft piersiowy modułowy z bezpiecznym mechanizmem uwalniania zapobiegający przedwczesnemu
zafiksowaniu cześci proksymalnej i umożliwiający precyzyjne umiejscowienie protezy. system dostarczania 20-22f.
dostępne średnice od 22 do 42mm i długości elementu od 115mm do 216mm
System umożliwiający implantacje w tętniakach pękniętych UNI-parametry:
- stentgraft uni-illiac umożliwiający fiksację nadnerkową o budowie jedno lub dwu częściowej. dostępne średnice od
22mm do 36mm oraz długości głównego elementu od 108m do 161mm oraz dostawek od 39mm do 124mm .dostępny
system okluzyjny ( occluder ) typu korek o średnicy 10-24mm
umożliwiamy użyczenia w komis 6 zestawów o różnych rozmiarach pozwalających efektywnie zaopatrzyd pilnych
pacjentów zaopatrywanych w trybie doraźnym.
Dotyczy § 4 ust. 1 załącznika nr 8 do siwz – wzór umowy
Prosimy o obniżenie kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji dostaw i zmianę brzmienia tego paragrafu
na:
„… 1. w przypadku nie wykonania dostawy przez wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie
uzupełnienia przez wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w
terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy zamawiający naliczy, a wykonawca zapłaci kary umowne w
wysokości 0.5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzieo zwłoki. „ Odp. Zamawiający
nie wyraża zgody.
PYT.2 Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 1
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie
uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego
towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary
umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy– za każdy dzieo zwłoki. Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYT.3 Dotyczy wzoru umowy, par. 1 ust. 4 Prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYT.4 Dotyczy wzoru umowy, par. 1 ust. 5 Prosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówieo ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do
ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, maksymalnie do 80% wartości umowy, co nie jest
odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
PYT.5 Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust. 1 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości netto
niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy – za każdy dzieo zwłoki. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
PYT.6 Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 stentgraftów brzusznych i piersiowych o
poniższych parametrach :.
STENTGRAFT AORTALNY, PIERSIOWY
Wzory: prosty otwarty, podwójny, prosty ścięty, wolna sprężyna, „custom made”,
Forma: tabularna lub stozkowa,
Długości : 130, 150, 170, 230mm
Średnice: 24,26,28,30,33,36,40,44mm
Bez stentgraftu uni-iliac i okludera…………
Odp. Zamawiający nie cytuje całego pytania z opisem oferowanych stentgraftów, bowiem takie pytanie jest
sprzeczne z art.38 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości
dotyczących treści SIWZ ale NIE MA PRAWA ZMIENIAĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ( rozdz.II SIWZ, str.2)
Zamawiający w SIWZ określił precyzyjnie przedmiot zamówienia i opis ten podtrzymuje.
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