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ZP - 2303/19 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów kardiologicznych: kardiowerterów-
defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacji CRT-D wraz z wyposażeniem przystosowanym                         
do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI) dla potrzeb Oddziału Kardiologii 
Inwazyjnej (znak sprawy: Z/40/PN/19). 
 
 

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

 
1. Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie pozycji 7 – cewniki diagnostyczne 4 

polowe. 
Posiadamy cewniki odpowiadające krzywiznom podanym w SIWZ posiadające nazwy własne 
producenta, 4 rodzaje krzywizn do wyboru, identyfikacja kolorystyczna krzywizn. Pierścienie 
platynowo – irydowe, płaskie. 
Pozostałe warunki SIWZ spełnione. 
Wydzielenie w/w pozycji spowoduje iż będziemy mogli zaproponować  produkt wysokiej jakości 
z korzyścią ekonomiczną dla Szpitala. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w pakiecie pozycji 7 – cewniki diagnostyczne 4 
polowe. 
 
2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania badania MRI w polu                               

o indukcyjności 1,5T tylko dla urządzenia z elektrodą lewokomorową czterobiegunową  (IS-4)                        
w konfiguracji DF-4? 

Odp. Nie. 
 
3. Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 11 o następującej 

treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisu przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisie więcej niż jeden 
asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment     
z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. 

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. XVI. § 2 poprzez dodanie ust. 11 o treści: „11. 
Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisu przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisie więcej niż jeden 
asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment     
z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.” 
 
4. Prosimy o doprecyzowanie pkt. XVI SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 12 o następującej 

treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
kontroli terminu ważności asortymentu pozostającego w komisie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 


