
Grudziądz, dnia 23.05.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP-1512/18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów  medycznych jednorazowego użytku dla
Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej oraz dla Oddziału Kardiochirurgii (znak sprawy:
Z/14/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy zadania 24: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników do odsysania skrzeplin:
polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną, wzmocniony shaft proksymalny (system
PEEK)
- szaft dystalny o średnicy 5,1 F (0.067”) wyposażony w marker platynowo – irydowy
- szaft proksymalny o średnicy 4.2 F (0.051”)
- w zestawie 1 x strzykawka z blokadą 50/60 cm3, przedłużacz z zaworem odcinającym i 2 x koszyczki
do zbierania skrzepów.

Odp. Nie.

2. Dotyczy zadania 33 poz. 8 i 15: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 33 pozycji 8
i 15, produkty z tych pozycji są wycofane z rynku.

Odp. Tak. Zamawiający wykreśla z formularza cenowego zadania 33 pozycję 8 i 15 pozostawiając przy tym
numerację bez zmian. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XVI. 2.11 i 2.12 na następujący:
„2.11. Częstotliwość i wielkość poszczególnych dostaw będą uzgadniane z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego - dotyczy zadań: zadanie 1 poz. 5 i poz. 7-8, zadanie 2 poz. 3, zadanie 3 poz. 5, zadanie 4
poz. 2-4 i poz. 6, zadanie 5 poz. 3-5, zadanie 6 poz. 1, zadanie 7 poz. 3-12, zadanie 8, zadanie 9 poz. 2,
zadanie 10 poz. 3, zadanie 11, zadanie 12 poz. 1-3, poz. 6 i poz. 8-10, zadanie 16, zadanie 17 poz. 4, zadanie
18, zadanie 19, zadanie 20 poz. 3-4, zadanie 21, zadanie 22, zadanie 24, zadanie 25, zadanie 27, zadanie 28,
zadanie 29 poz. 1, poz. 3-6 i poz. 9-13, zadanie 30 poz. 3-9, zadanie 31 poz. 1-8 i poz. 11-16, zadanie 32,
zadanie 33 poz. 1, poz. 3-7, 9-14, 16 i poz. 18-20, zadanie 34, zadanie 36 poz. 1-2 i poz. 5-6, zadanie 37,
zadanie 38, zadanie 39, zadanie 40 poz. 3-5 i poz. 7.
2.12. Termin poszczególnych dostaw wynosić będzie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
- dotyczy zadań: zadanie 1 poz. 5 i poz. 7-8, zadanie 2 poz. 3, zadanie 3 poz. 5, zadanie 4 poz. 2-4 i poz. 6,
zadanie 5 poz. 3-5, zadanie 6 poz. 1, zadanie 7 poz. 3-12, zadanie 8, zadanie 9 poz. 2, zadanie 10 poz. 3,
zadanie 11, zadanie 12 poz. 1-3, poz. 6 i poz. 8-10, zadanie 16, zadanie 17 poz. 4, zadanie 18, zadanie 19,
zadanie 20 poz. 3-4, zadanie 21, zadanie 22, zadanie 24, zadanie 25, zadanie 27, zadanie 28, zadanie 29 poz.
1, poz. 3-6 i poz. 9-13, zadanie 30 poz. 3-9, zadanie 31 poz. 1-8 i poz. 11-16, zadanie 32, zadanie 33 poz. 1,
poz. 3-7, 9-14, 16 i poz. 18-20, zadanie 34, zadanie 36 poz. 1-2 i poz. 5-6, zadanie 37, zadanie 38, zadanie
39, zadanie 40 poz. 3-5 i poz. 7.”

3. Dotyczy zadania 33 poz. 18: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika
o parametrach:
− mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”
− -mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm 
− mikrocewnik bez mandrynu ułatwiającego wprowadzenie do cewnika prowadzącego (wersja „non

stilet”) 
Pozostałe parametry bez zmian. 
33.18: Mikrocewnik infuzyjny typu” FlowDirected” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH
(ONYX)
− mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”
− mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012”

oraz 0,013”
− mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej
− mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm

bez załamania
− mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji



− mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm
− dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika
− pokrycie hydrofilne na całej długości
− wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego 

Odp. Tak.

4. Dotyczy zadania 38: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania kleju
konfekcjonowanego w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk.
W tym wypadku w  formularzu cenowym jednostką miary byłaby SZTUKA w rubryce ILOŚĆ 500
Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

Odp. Nie.

5. Dotyczy zapisów SIWZ -  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi
stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych: „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone
wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz
z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego
oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

6. Dotyczy Formularza Oferty - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie
w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie
pozostałych pakietów)?
Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na
które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów).

7. Dotyczy zadania 27 – Urządzenie do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień – 200
sztuk: Czy Zamawiający dopuści urządzenie oparte o budowę prowadnika pomiarowego zbudowanego
na bazie prowadnika angioplastycznego?

Odp. Tak.

8. Dotyczy zadania 13: Czy Zamawiający  dopuszcza w Zadaniu 13 Balon do kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej o następujących parametrach:
Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej, szaft cewnika zbrojony stalowym splotem.
Dostępne w rozmiarach: 7,5 F/30cc, 7,5F/40cc oraz 9F/50cc
Zestaw z cewnikiem zawiera min.                          
2  prowadniki pokryte PTFE o dł. 175 cm z końcówką J, z powłoką teflonową 0,025
3 rozszerzadła,
2 introduktory dotętnicze, w tym jeden z portem bocznym
igłę punkcyjną 18G/6,35cm,
skalpel oraz strzykawkę 60 ml
Kanał centralny o średnicy – 0,027

Odp. Nie.

9. Dotyczy zadania 24: Czy Zamawiający  dopuszcza w Zadaniu 24 Cewnik do odsysania skrzeplin,
znanego amerykańskiego producenta, o korzystniejszych parametrach niż opisane w SIWZ:
kompatybilny z prowadnikiem 0,014"
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; 7F oraz 8F
długość robocza cewnika 138 cm
cewnik ze zbrojeniem
pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika



powierzchnia światła aspiracyjnego 1,25mm2
marker 2mm od końcówki dystalnej    
szybkość aspiracji 1,79 ml/sek
2 markery dostępowe na szafcie
cewnik Rapid Exchange
w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna; 1x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości
20cm;

Odp. Nie.

10. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez dodanie pkt 2.14 o następującej
treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisu przez
Zamawiającego”

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w SIWZ.

11. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez dodanie pkt 2.15 o następującej
treści: „ Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli
terminu ważności asortymentu pozostającego w komisie.”

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach w SIWZ.

12. Dotyczy zadania 25: Czy Zamawiający planuje podpisać odrębną umowę użyczenia Konsoli do
wykonywania aterektomii rotacyjnej?

Odp. Nie.

13. Dotyczy zadania 25: Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy użyczenia zgodnie z załączonym
wzorem?

Odp. Nie.

14. Dotyczy zadania 21 – Prowadniki do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień – 100
sztuk: Czy Zamawiający dopuści mikrocewniki typu Rapid-Exchange do pomiaru przezzwężeniowego
gradientu ciśnień  FFR o następujących parametrach:
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.

    2. W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną / światłowodową technologię pomiarową.
    3. Pojedyncze połączenie pomiędzy cewnikiem  i systemem posiada łącze optyczne.
    4. Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez konsolę, która
        wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR.

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
- 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
Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze
względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.

Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

15. Dotyczy zadania 23 – Cewniki IVUS – 70 sztuk: 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,
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
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 powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych użytkowników
ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.

Odp. Tak.



16. Dotyczy zadania 27 – Urządzenie do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowane rozwiązanie (urządzenie oparte o budowę
mikrocewnika przeznaczone do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014”
w naczyniach tętniczych lub oparte o budowę prowadnika pomiarowego zbudowanego na bazie
prowadnika angioplastycznego
typu BMW) wyposażone było w czujnik ciśnienia, w którym zastosowano optyczną / światłowodową
technologię pomiarową, co zapewnia większą stabilność pomiarów w porównaniu z czujnikami
piezoelektrycznymi?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

17. Dotyczy zadania 27 – Urządzenie do inwazyjnego pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowane rozwiązanie (urządzenie oparte o budowę
mikrocewnika przeznaczone do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014”
w naczyniach tętniczych lub oparte o budowę prowadnika pomiarowego zbudowanego na bazie
prowadnika angioplastycznego
typu BMW) współpracowało z aparatem posiadającym intuicyjny interfejs użytkownika w języku
polskim?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot.
§ 2 ust. 5) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 5), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp. Nie.

19. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 4 i 10 projektu umowy 5 dniowego terminu
na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności
towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §  2 ust.5).

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 2 ust. 13 oraz § 4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo
Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do
czasu uregulowania przez niego płatności.
Odp. Nie.

21. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów ogólnych warunków umowy § 5:
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:
- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej części
dostawy lub nie uzupełnionego komisu  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto
niezrealizowanej w terminie części dostawy;

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ w pkt. XVI. 5 na następujący:
„Zamawiaj ący ma prawo do naliczania kar umownych:
− za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej

części dostawy lub nie uzupełnionego komisu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%
wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy lub nie uzupełnionego komisu za każdy
dzień zwłoki;

− w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto
niezrealizowanej części umowy.”

22. Dotyczy zadania 27: Czy Zamawiający  planuje podpisać odrębną umowę użyczenia Urządzenia do
pomiaru FFR?

Odp. Nie.



23. Dotyczy zadania 27: Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy użyczenia zgodnie z załączonym
wzorem?

Odp. Nie.

W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu stosowne zmiany należy umieścić
 w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający wykreśla z formularza cenowego zadania 4 pozycję 7 tj. „System wspierający ułożenie
ręki pacjenta do nakłucia tętnicy promieniowej”.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 4 i 33.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 04.06.2018 r. do godziny
12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień
04.06.2018 r. na godzinę 12:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym
atramentem.
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą
ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego
wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający
będzie miał obowiązek rozliczyć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do
terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku
dla Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej  oraz dla Oddziału Kardiochirurgii

Znak sprawy: Z/14/PN/18
„Nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 12.30”

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę
zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz,
Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od
pracy), nie później niż do 04.06.2018 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego



w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu
04.06.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu,
w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w dniu 23.05.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę
treści ogłoszenia w powyższym zakresie


