ISO 9001

Wałbrzych, 28.08.2018 r.
DZPZ-530-Zp/67/PN-58/18

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprz
sprzętu
tu do zabiegów kardiologii interwencyjnej –
Zp/67/PN-58/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym post
postępowaniu.
powaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci w pakiecie nr 4 balony do kontrap
kontrapulsacji
ulsacji wewnątrzaortalnej o profilach
7,5F/30ml, 7,5F/40ml oraz 8F/50ml, gi
giętkie,
tkie, o budowie kanału środkowego
rodkowego cewnika typu co
co-lumen.
Membrana balonów wykonana z Durathanu. Balony dostarczane wraz z zestawem do wprowadzania
w skład którego wchodzi: 1x igła angiograficzna
ficzna o rozmiarze 18g, 1x rozszerzacz naczyniowy, 1x
koszulka introduktora, 1x rozszerzacz introduktora, 1x trójdro
trójdrożny
ny kranik, 1x nasadka luer, 1x
przedłużacz
przedłu
acz cewnika, 1x dren ci
ciśnieniowy
nieniowy o długo
długości
ci 122 cm, 1x prowadnik 0,06 cm x 145 cm
pokryty PTFE.
E. Balony w pełni kompatybilne z pompami Datascope i Arrow. Odp. Nie, Zamawiający
nie dopuszcza. Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga balony do kontrapulsacji wewn
wewnątrzaortalnej
trzaortalnej o profilach
7,5F/30ml, 7,5F/40ml oraz 8F/50ml oraz membran
membranę balonów wykonaną
wykonan z Durathanu.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 7
Z uwagi na rodzaj asortymentu w ww. pakiecie prosimy o wyra
wyrażenie
enie zgody na dostawy sukcesywne z
jednoczesnym wystawianiem faktur. Odp. Nie, Zamawiający nie wyra
wyrażaa zgody.
Pytanie 3, dot. projektu umowy
Prosimy o doprecyzowanie treści zał
załącznika
cznika nr 3a do SIWZ poprzez nadanie par. 5 ust. 2 pkt
pkt. c
następującego
nast
puj cego brzmienia: „produkty do chwili pobrania przez szpital stanowią własność
Wykonawcy;.” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika
zał cznika nr 3b do SIWZ poprzez nadanie par. 5 ust. 2 pkt.
pkt k
następującego
nast
puj cego brzmienia: „produkty do chwili pobrania przez szpital stanowią własność
Wykonawcy;.” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3a do SIWZ poprzez dodanie do par. 5 ust. 2 pkt.
pkt i o
następującej
nast
puj cej treści:
tre ci: „Sprzęt,
„Sprz t, któremu upłyn
upłynąłł termin wa
ważności
no ci nie może
mo e zosta
zostać pobrany z miejsca
przechowania przez Zamawiającego.” Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie zmienia projektu umowy.
Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3b do SIWZ poprzez
poprzez dodanie do par. 5 ust. 2 pkt.
pkt r o
następującej
nast
puj cej treści:
tre ci: „Sprzęt,
„Sprz t, któremu upłyn
upłynąłł termin wa
ważności
no ci nie może
mo e zosta
zostać pobrany z miejsca
przechowania przez Zamawiającego.” Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie zmienia projektu umowy.
Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3a do SIWZ poprzez nadanie par. 5 ust. 2 pkt.
pkt g
następującej
nast
puj cej treści:
tre ci: „Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w
terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b); Zamawiający
Zamawiaj cy zobowiązany
zobowi zany
jest dokonać cyklicznie,
licznie, nie rzadziej ni
niż raz na kwartał, kontroli terminu wa
ważności
no ci sprzętu
sprz tu
pozostającego w składzie.” Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy nie zmienia projektu umowy.
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Prosimy o doprecyzowanie zał
załącznika
cznika nr 3b do SIWZ poprzez nadanie par. 5 ust. 2 pkt
pkt. o
następującej treści:: „Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w
terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b); Zamawiający
Zamawiaj cy zobowiązany
zobowi zany
jest dokona
dokonać cyklicznie, nie rzadziej ni
niż raz na kwartał, kontroli terminu wa
ważności
no ci sprzętu
s
pozostającego w składzie.” Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy nie zmienia projektu umowy.
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