INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: Izabela.Ziolkowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dn. 27.12.2016 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/143/2016
wielorazowego uŜytku dla Instytutu „CZMP”.

na

dostawę

sprzętu

medycznego

jednorazowego

i

Szanowni Państwo!
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarze XS, S, M, L?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2: dotyczy Pakietu 1 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Thorax dostępne w rozmiarach: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22,
CH 24 i CH 28, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia opis przedmiotu zamówienia i rozszerza
zakres rozmiarów do CH 32,0 i wprowadza wymóg aby Thoraxy łatwo łączyły się z drenaŜem za pomocą
dołączonego, osobno pakowanego uniwersalnego łącznika.
Pytanie nr 3: dotyczy Pakietu 2 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki Trokary dostępne w rozmiarach: CH 10 - CH 28 (co 2), pakowane podwójnie:
wewnętrzne opakowanie folia/papier oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier, z ostrzem trokara dodatkowo
zabezpieczoną plastikową osłoną, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia opis przedmiotu zamówienia i zmniejsza
zakres wymaganych rozmiarów z CH 6 - CH 24 na CH 8 – CH 24. Ponadto zamawiający rozdziela Pakiet 2 na dwa
osobne Pakiety tworząc z pozycji Nr 2 Pakiet 26.
Pytanie nr 4: dotyczy Pakietu 2 pozycji 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki Trokary w rozmiarach: CH 8 - CH 10, o długości 22cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto zamawiający rozdziela Pakiet 2 na dwa osobne
Pakiety tworząc z pozycji Nr 2 Pakiet 26.
Pytanie nr 5: dotyczy Pakietu 4 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści dreny łączące o długości 300 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6: dotyczy Pakietu 4 pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści dreny łączące z końcówkami ś-M: Ŝeńska – lejek, męska – schodkowy łącznik męski,
kompatybilny z łącznikami cewników do odsysania, jak na poniŜszym zdjęciu, spełniające pozostałe wymagania
SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 7: dotyczy Pakietu 4 pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści dreny łączące z końcówkami ś-M: Ŝeńska – lejek, męska – schodkowy łącznik męski z
kontrolą siły ssania (kapkon), kompatybilny z łącznikami cewników do odsysania, jak na poniŜszym zdjęciu,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8: dotyczy Pakietu 4 pozycji 4
Czy Zamawiający dopuści proste końcówki typu Pool’a, pakowane pojedynczo: folia/papier, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9: dotyczy Pakietu 4 pozycji 5
Czy Zamawiający dopuści zagięte końcówki typu Yankauer z kontrolą siły ssania, w rozm. 4,45 / 6,50mm, pakowane
pojedynczo: folia/papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10: dotyczy Pakietu 5 pozycji 1-8
Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe iniekcyjne, łatwo odrywalne z blistra = 20 szt., spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Pragniemy dodać, iŜ bieŜący zapis (blister = 5 szt.) wskazuje na produkty firmy Becton Dickinson, których jedynym
dystrybutorem na polskim rynku jest firma Skamex.
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy tj. załącznik Nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 11: dotyczy Pakietu 6 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji cienkoigłowej typu Chiba, w rozmiarze 18G x 25cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12: dotyczy Pakietu 9 pozycji 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zgłębniki Ŝołądkowe były pozbawione ftalanów ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13: dotyczy Pakietu 9 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki Ŝołądkowe dostępne w rozmiarach CH 6 – CH 22 (co 2), spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14: dotyczy Pakietu 13 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe noŜyczki do przecinania zaciskaczy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy tj. załącznik Nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 15: dotyczy Pakietu 19 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kehra, o długości ramion 9cm x 9cm x 45cm, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: Izabela.Ziolkowska@iczmp.edu.pl

Pytanie nr 16: dotyczy numeru katalogowego
Czy w związku z tym, Ŝe nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery
wewnętrzne firmy, co umoŜliwi złoŜenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą
umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iŜ opisy na naszych wszystkich opakowaniach w
sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich
opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 17: dotyczy Pakietu 5 pozycji 1-8
Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały typ szlifu LB/BL długościęty, który zapewnia niską siłę wkłucia i
przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie określił typu szlifu, zatem dopuszcza zaoferowanie igieł z typem szlifu LB/BL
długościętym, ale nie wprowadza takiego wymogu.
Pytanie nr 18: dotyczy Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 4,0 do 10,0 co 0,5, co umoŜliwi złoŜenie większej ilości konkurencyjnych
cenowo ofert?
Czy zamawiający dopuści skrzydełka bezbarwne, przezroczyste, co umoŜliwia lepszą obserwację otworu, przez który
wprowadzana jest rurka?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie rozmiarów. Zamawiający dopuszcza skrzydełka
bezbarwne, przezroczyste.
Pytanie nr 19: dotyczy Pakietu 22 pozycji 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 22, pozycja 5
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dopuści

nóŜ

okulistyczny

o

szerokości

2,20mm?

Pytanie nr 20: dotyczy Pakietu 22 pozycji 4
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 22 w pozycji nr 4 dopuści nóŜ slit 2,75 mm zagięty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21: dotyczy Pakietu 10
Prosimy o wyraŜenie zgody na wydzielenie poz. 1-4 do jednego pakietu a poz. 5-6 do drugiego
lub alternatywnie prosimy o wyraŜenie zgody na składanie ofert na poszczególne grupy pozycji:
I Grupa obejmująca pozycje: 1-4 oraz II Grupa obejmująca pozycje: 5-6 z Pakietu Nr 10 osobno.
WaŜną ofertę przetargową na cały wyszczególniony asortyment w Pakiecie Nr 10, tj. na asortyment wielogodzinny i
typowy sprzęt jednorazowego uŜytku, przy obecnych zapisach jest w stanie złoŜyć tylko jeden producent wkładów
lub teŜ jego autoryzowany przedstawiciel, co wprost narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego
traktowania Wykonawców. Argumentem przemawiającym za moŜliwością składania ofert
na poszczególne
grupy pozycji jest równieŜ fakt, Ŝe Wykonawca oferujący konkretny asortyment moŜe zaoferować go w
korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niŜ podmiot pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z
pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego i otrzymaną
cenę przetargową. Pakietyzacja zamówienia, jakiej dokonał Zamawiający, nie jest uzasadniona ani rodzajem
wymaganego asortymentu ani względami logistycznymi dostawy (przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne,
a nie jednorazowa dostawa), a tylko i wyłącznie producentem asortymentu (jeden podmiot), w związku z czym
prosimy o dopuszczenie moŜliwości składania ofert na poszczególne grupy pozycji imodyfikację Formularza
cenowego jak niŜej:
Nr
Pakietu/
Pozycji

Opis przedmiotu
zamówienia

Maksy
malna
zamawi
ana
ilość

Jedn.
Miary

Produ
cent

Nazwa
handlowa/Nr
katalogowy

Cena
jednostkowa –
jedn. miary
(kolumna D)
netto (w PLN)

Wartość
netto (w
PLN)

Stawka
VAT (w
%)

A

B

C

D

E

F

G

H=CxG

I

Wartość brutto
/z VAT/ (w
PLN)

J=H+HxI

Grupa I – poz. 1 – 4
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1.

Zestawy do systemu
Medrad Stellant CT D:
2 wkłady
jednorazowe o
pojemności 200 ml,
2 złącza szybkiego
napełniania, ostrze
typu Spike, oraz
złącze niskiego
ciśnienia o dł.150 cm
i wytrzymałości 350
PSI z trójnikiem T
i zaworkiem
zwrotnym.

300

szt

0,00

0,00

2.

Zestawy do systemu
Medrad Spectris
Solaris EP: 2 wkłady
jednorazowe o
pojemności 65 i 115
ml, 2 ostrza typu
Spike, oraz złącze
niskiego ciśnienia o
wytrzymałości 350
PSI z trójnikiem T i
zaworkiem zwrotnym.

3000

szt

0,00

0,00

3.

Złącza niskiego
ciśnienia o
wytrzymałości 350
PSI z trójnikiem typu
T i zaworkiem
zwrotnym, do
wstrzykiwacza
Spectris Solaris.

3000

szt

0,00

0,00

500

szt

0,00

0,00

4.

Złącza niskiego
ciśnienia do
wstrzykiwacza
Stellant CT o
wytrzymałości
400PSI 350 PSI
dł.152cm
z trójnikiem typu T

Grupa II – poz. 5 - 6
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5.

12-godzinny zestaw
wkładów do
wstrzykiwacza
Medrad Stellant typu
Multi Patient
składający się z
dwóch wkładów
wielokrotnego
napełnienia o
pojemności 200ml
(12-godzinne) i
dwóch zestawów
transferowych z
zastawkami
antyzwrotnymi i
zintegrowanymi
Spikeami i jednego
złącza wielorazowego
uŜytku (12-godzinne).

6.

Jednorazowy dren
spiralny tzw. Linia
pacjenta o dł.
minimum 250cm z
dwoma
zintegrowanymi
zastawkami
antyzwrotnymi
kompatybilny z
zestawem MultiPatient dla
wstrzykiwacza
Medrad Stellant.

500

szt

0,00

0,00

3000

szt

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Grupy, tj. Grupę I poz. 1-4 osobno,
Grupę II poz. 5-6 osobno.
Jednocześnie prosimy o modyfikację poz. 4 jak wyŜej lub alternatywnie dopuszczenie w poz. 4 złącza
o wytrzymałości 350 PSI - tak jak w pozostałych pozycjach – nie ma Ŝadnego klinicznego uzasadnienia
dla podwyŜszania wytrzymałości ciśnieniowej akurat dla tego rodzaju złącza do wartości 400 PSI.
Odpowiedź: Zamawiający rozdziela Pakiet 10 na dwa Pakiety tj. Pozycja 1-4 stanowi Pakiet 10, a z pozycji 5 i 6
zostaje utworzony Pakiet 27. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wytrzymałości na 350 PSI w pozycji 4.
Pytanie nr 22: dotyczy Pakietu 4 pozycji 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prostej końcówki ssącej wraz z nasadką o długości 18 cm, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prostej końcówki ssącej wraz z nasadką o długości 18 cm o
pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. W niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy tj. załącznik Nr
2 do SIWZ.
Pytanie nr 23: dotyczy Pakietu 5
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowane igły mają być ostrzone laserowo?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane igły mają być wykonane ze stali nierdzewnej w standardzie AISI
304?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły ostrzone laserowo ale nie wprowadza takiego wymogu. Zamawiający
wymaga zaoferowania igieł ze stali nierdzewnej, nie wskazuje jednak w jakim standardzie ma być stal.
Pytanie nr 24: dotyczy Pakietu 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rurek tracheostomijnych z termoplastycznego PCV, z mankietem,
z przezroczystymi skrzydełkami co pozwala na wizualizację powierzchni skóry wokół otworu tracheostomijnego o
długościach części wewnątrztchawiczej od 25,5 mm dla roz 6 do 39,9 mm dla roz 9.

5

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: Izabela.Ziolkowska@iczmp.edu.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych rurek tracheostomijnych z termoplastycznego PCV, z
mankietem, z przezroczystymi skrzydełkami. Zamawiający wymaga aby rozmiary rurek odpowiadały rozmiarom
opisanym w SIWZ.
Pytanie nr 25: dotyczy Pakietu 11 pozycji 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu do przetoki przezskórnej nerkowej w rozmiarze CH 8 i 10 z kranikiem i łącznikiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do przetoki przezskórnej nerkowej w rozmiarze CH 8 i
10 z kranikiem i łącznikiem, pod warunkiem, Ŝe proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 26: dotyczy zapisów SIWZ
Czy zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia katalogów lub próbek
zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu z wymogami SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadził w SIWZ wymogu dostarczenia katalogów lub próbek. Zamawiający
przewidział we wzorze umowy moŜliwość odstąpienia od umowy w przypadku dostarczania towaru niezgodnego z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy, a takŜe karę
umowna z tego tytułu.
Pytanie nr 27: dotyczy Pakietu 4 pozycji 1
Prosimy o dopuszczenie drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego w rozm. CH 25/ 350-400cm, analogicznie
tak jak w pozycjach 2 i 3.
Pozostałe warunki tak jak w opisie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego w rozm.
CH 25/ 350-400cm. W niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy tj. załącznik Nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 28: dotyczy Pakietu 4 pozycji 4
Prosimy o dopuszczenie prostych końcówek ssących Poole’a wraz z nasadką 16-19cm, w której znajdują się
(perforowane) otwory rozłoŜone z innym porządku niŜ cztery rzędy na długości 5 cm, spełniające tę samą funkcję co
otwory perforowane w czterech rzędach. Pozostałe warunki jak w opisie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29: dotyczy Pakietu 10 pozycji 1
Czy w Pozycji 1 Pakietu 10 Zamawiający miał na myśli i będzie wymagał złoŜenia oferty na wolne od ftalanów,
jednorazowe sterylne zestawy o wytrzymałości ciśnieniowej 35O PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Medrad Stellant CT D, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym:
zestaw (komplet) A, w skład którego wchodzą elementy, jak:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x łącznik niskociśnieniowy o dł, 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem, gdzie długość ramion trójnika
jest róŜna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +l- I0 cm i dla odgałęzienia po stronie
roztworu NaCl +/- 25 cm
złącze szybkiego napełniania typu ,,J"
zestaw (komplet) B, w skład którego wchodzą elementy, jak:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x ostrze typu ,,Spike"
1 x złącze szybkiego napełniania typu ,,J" ?
UZASADNIENIE:
Opisane w Pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat,
UŜytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu Medrad Stellant CT D na terenie Polski.
Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o jakich mowa w Pytaniu 1 nie
budzą najmniejszych zastrzeŜeń ze strony ich UŜytkowników, do których grona nalezą m.in. Centrum Onkologii
Instytut Oddział w Krakowie, Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie, Szpital Czerniakowski w Warszawie, Mazowiecki
Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Dziecięcy Szpital Kliniczny w
Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu i wiele innych,
wiodących, placówek słuŜby zdrowia.
Wskazany w Pytaniu sposób konfekcjonowania (pakowania) zestawów wkładowych w DWIE osobne, sterylne
formy polistyrenowe/ pozwala na oddzielne wykorzystanie kaŜdego z zapakowanych do takiej formy elementów
składowych zestawu, z zachowaniem jego pełnej sterylności (parametr istotny w sytuacji badania
tomograficznego, w którym podawany jest wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z
wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego A lub B).
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Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj takŜe RÓśNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, będącego
elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze odgałęzienie trójnika (o długości +/- 10 cm),
odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na
i zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego, odgałęzienia, po podaniu Środka
cieniującego (zestawy jednorazowego uŜytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza,
Ŝe utylizacji podlegać takŜe musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika - im
krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu Środku
kontrastowym).
Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Pozycji 1 Pakietu 10 na 300 zestawów wkładowych (kaŜdy zestaw
wyposaŜony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem) zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu umoŜliwi
Zamawiającemu redukcję kosztów badań, prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych.
UmoŜliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach,
przyniesie placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duŜe oszczędności w wykorzystaniu drogiego
środka kontrastowego - redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30: dotyczy Pakietu 10 pozycji 2
Czy dla Pozycji 2 Pakietu 10 Zamawiający miał na myśli i będzie wymagał złoŜenia oferty na wolny od ftalanów,
jednorazowy sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Medrad Spectris Solaris EP, w skład którego wchodzą takie elementy, jak:
 1 x wkład o pojemności 65 ml
 1 x wkład o pojemności 115 ml
 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z trójnikiem z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion
trójnika jest róŜna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 cm i dla odgałęzienia po
stronie roztworu NaCl 15 cm
 2 x ostrza typu Spike ?
UZASADNIENIE:
Zestawy opisane w Pytaniu dostarczane są w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy), od około 10 lat,
UŜytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu Medrad Spectris Solaris EP na terenie Polski.
Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o jakich mowa w Pytaniu nie budzą
najmniejszych zastrzeŜeń ze strony ich UŜytkowników, do których grona naleŜą m.in. Centrum Onkologii Instytut
Oddział w Gliwicach, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie czy teŜ Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.
Wyspecyfikowana w Pytaniu, RÓśNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, będącego elementem składowym
zestawów wkładowych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris EP, jest czynnikiem niezmiernie
istotnym. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze
odgałęzienie trójnika (+/– 8 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego
odgałęzienia po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego uŜytku podlegają utylizacji po ich
jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, Ŝe utylizacji podlegać takŜe musi drogi środek kontrastowy, pozostający
na ściankach odgałęzienia trójnika – im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe).
Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Pozycji 2 Pakietu 10, na 3000 zestawów wkładowych (kaŜdy zestaw
wyposaŜony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem) zakup asortymentu, o którym mowa w pytaniu, umoŜliwi
Zamawiającemu istotną redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów
wkładowych. UmoŜliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych
badaniach, przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe (duŜe oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka
kontrastowego – obniŜenie kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie proponowanego zestawu pod warunkiem, Ŝe
trójnik będzie miał kształt litery T.
Pytanie nr 31: dotyczy Pakietu 10 pozycji 2
Czy w ramach pozycji 2 Pakietu 10 Zamawiający miał na myśli i będzie wymagał złoŜenia oferty na jednorazowe,
sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 250 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposaŜone w jeden
zaworek antyzwrotny oraz w trójnik, dysponujący róŜnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny
odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8 cm oraz dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl
+/15 cm?
UZASADNIENIE:
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Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania złączy niskociśnieniowych, o jakich mowa w Pytaniu nie
budzi najmniejszych zastrzeŜeń ze strony jego UŜytkowników, do których grona naleŜą m.in. Centrum Onkologii
Instytut Oddział w Gliwicach, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Białostockie Centrum Onkologii, Szpital
Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj RÓśNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, w jaki wyposaŜony jest
omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika (o długości +/- 8 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy
odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje
na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego uŜytku podlegają
utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, Ŝe utylizacji podlegać takŜe musi drogi środek
kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika, po wykonanym badaniu – im krótsze takie
odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).
Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 3 Pakietu 10 na 3000 sztuk przedmiotowych złączy, zakup
asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 3, umoŜliwi Zamawiające mu znaczna redukcję kosztów prowadzonych
badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duŜe oszczędności w wykorzystaniu
drogiego środka kontrastowego).
Odpowiedź: Zamawiający domyśla się, Ŝe Wykonawca miał na myśli Pakiet 10 pozycję 3, a nie jak widniej w
pierwszym zadaniu pytania Pakiet 10 pozycję 2. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie
proponowanego zestawu pod warunkiem, Ŝe trójnik będzie miał kształt litery T.
Pytanie nr 32: dotyczy Pakietu 10 pozycji 4
Czy w ramach Pozycji 4 Pakietu 10 Zamawiający dopuści złoŜenie oferty na jednorazowe, sterylne złącza niskiego
ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposaŜone w jeden zaworek antyzwrotny oraz w
trójnik typu „Y”, dysponujący róŜnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia
po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm?
UZASADNIENIE:
Wstrzykiwacz kontrastu Medrad Stellant CT D wytwarza podczas iniekcji maksymalne ciśnienie wynoszące 325 PSI, a
więc wytrzymałość ciśnieniowa sprzętu, o której jest mowa w Pytaniu (350 PSI), w zupełności wystarczy dla
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa prowadzonych badań diagnostycznych – ciśnienie graniczne na poziomie 350
PSI jest parametrem zapewniającym pełne bezpieczeństwo badania z uŜyciem wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT
D.
Wymóg określony obecnie przez Zamawiającego dla asortymentu nabywanego w ramach Pozycji 4 Pakietu 10,
zaoferowania złączy niskiego ciśnienia o długości 152 cm, z trójnikiem typu T, których cechą charakterystyczną jest
ich wytrzymałość ciśnieniowa na poziomie 400 PSI, spełniany jest przez jeden wyłącznie produkt, a więc złącza
niskiego ciśnienia o symbolu katalogowym SSS-LP-60-T, wytwarzane przez firme BAYER.
Wymóg zaoferowania w ramach Pozycji 4 Pakietu 10 złączy niskiego ciśnienia o długości 152 cm, charakteryzujących
się wytrzymałością ciśnieniową na poziomie 400 PSI, umoŜliwia zatem złoŜenie waŜnej oferty przetargowej
wyłącznie firmie BAYER, co stanowi o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów).
Warto takŜe nadmienić, iŜ złącza niskiego ciśnienia, o których dopuszczenie wnioskujemy w treści Pytania,
dostarczane są w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy), od około 10 lat, UŜytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu
Medrad Stellant CT D na terenie Polski, a ich jakość, budowa, parametry, czy specyfika zastosowania nie budzą
najmniejszych zastrzeŜeń ze strony UŜytkowników, do których grona naleŜą m.in. Specjalistyczny Szpital Zachodni w
Grodzisku Mazowieckim, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi,
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Białostockie Centrum Onkologii czy Szpital Kliniczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Parametrem niezmiernie istotnym jest takŜe RÓśNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, w jaki wyposaŜony
jest łącznik omawiany w Pytaniu.
Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za
podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach
takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego uŜytku podlegają utylizacji po ich
jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, Ŝe utylizacji podlegać takŜe musi drogi środek kontrastowy, pozostający
na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” po wykonanym badaniu – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są
straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).
Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 4 Pakietu 10 na 500 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu,
o którym mowa w Pytaniu, umoŜliwi Zamawiające mu znaczna redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc
placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duŜe oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka
kontrastowego).
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, poniewaŜ wymaga zaoferowania trójnika typu „T”.
Pytanie nr 33: dotyczy Pakietu 10 pozycji 5 i 6
Wnioskujemy o wyłączenie Pozycji 5 i 6 Pakietu 10 do osobnego pakietu lub umoŜliwienie złoŜenia oferty na kaŜdą
pozycję Pakietu 10 oddzielnie.
UZASADNIENIE:
Producentem artykułów, o których mowa w Pozycjach 5 i 6 Pakietu 10 jest firma BAYER, oferująca ten asortyment w
Polsce na zasadzie wyłączności, o czym zostaliśmy poinformowani przez firmę BAYER na piśmie, w dniu 31.05.2016
roku, w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2016 roku.
Odnosząc się do naszego zapytania o warunki dostawy artykułów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia
dla Pozycji 5 i 6 Pakietu nr 107, firma BAYER poinformowała nas, iŜ (cyt.) „… Dystrybucja tego asortymentu zgodnie

z procedurami Bayer odbywa się wyłącznie bezpośrednio przez producenta i tylko do posiadaczy wstrzykiwaczy
Stellant po uprzednim przeprowadzeniu upgrade’u urządzenia przez autoryzowany serwis. Procedura nie przewiduje
moŜliwości udostępnienia tego asortymentu na wolnym rynku, poniewaŜ kaŜda dostawa musi być pod kontrolą firmy
Bayer i transportem firmy Bayer.“
Zestawy wkładów wielorazowych (12-godzinnych) i tzw. linii pacjenta do wstrzykiwaczy kontrastu Stellant CT D,
będące przedmiotem Pozycji 5 i 6 Pakietu 10, posiada w swojej ofercie wyłącznie firma BAYER, a więc obecna
konfiguracja Pakietu 10 oraz jego niepodzielność jest działaniem naruszającym zasadę uczciwej konkurencji, stanowi
bowiem o automatycznym wykluczeniu z postępowania wszystkich potencjalnych wykonawców, poza jednym (firmą
BAYER) i jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Wnioskowane przez nas wyłączenie Pozycji 5 i 6 Pakietu 10 do osobnego pakietu, zapewni Zamawiającemu duŜą
konkurencyjność ofert w zakresie materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy Spectris Solaris EP oraz Stellant CT
D i będzie miało korzystne znaczenie dla finansów placówki Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 5 i 6 z Pakietu 10 i tworzy z tych pozycji Pakiet 27.
Pytanie nr 34: dotyczy wzoru umowy, § 5 pkt 1a
Czy Zamawiający skróci termin przydatności do uŜycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:
- Pakiet 21, poz. 1-3 – cewniki pH-metryczne jednokrotnego uŜytku?
Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są
wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednokrotnego uŜytku, produkowanymi poza obszarem Unii
Europejskiej, które będą sukcesywnie dostarczane do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy. Producent deklaruje
dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę wymagany przez
Zamawiającego termin dostawy (7 dni roboczych) nie jest moŜliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego
terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz oferty oraz wzór umowy.
Pytanie nr 35: dotyczy wzoru umowy, § 8 ust. 5
NaleŜy nadmienić, iz wskazany w ww. postanowieniu umownym termin 3 dni na rozpatrzenie przez Wykonawcę
reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (
logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce moŜe prowadzić do niemoŜliwości wywiązania się przez
Wykonawcę z nałoŜonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłuŜenie przedmiotowego terminu do 5
dni tj. 2 dni na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.
Odpowiedź: Zamawiający przedłuŜa w/w termin do 4 dni roboczych.
Pytanie nr 36: dotyczy odesłania umowy
Prosimy o wydłuŜenie terminu na odesłanie podpisanej umowy do 5 roboczych dni.
Podpisaną umowę odeślemy jak najszybciej i moŜe to nastąpić nawet w terminie krótszym niŜ powyŜszy.
NaleŜy nadmienić, iŜ wskazany w postanowieniu umownym termin 3dni na odesłanie podpisanej umowy jest z
obiektywnych przyczyn terminem zbyt krótkim, gdyŜ siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie terminu na odesłanie podpisanej umowy do 5 roboczych
dni. W niniejszym zakresie zmianie ulega § 107 SIWZ
Było:
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie moŜe stawić się w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy w terminie 3 roboczych dni od
dnia jej otrzymania. JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie odeśle podpisanej umowy, Zamawiający będzie
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miał prawo uznać ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy oraz będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
Jest:
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie moŜe stawić się w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy w terminie 5 roboczych dni
od dnia jej otrzymania. JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie odeśle podpisanej umowy, Zamawiający
będzie miał prawo uznać ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy oraz będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
Pytanie nr 37: dotyczy wzoru umowy, § 9 ust. 3 ppkt 2
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadku
powtarzającego się, nieterminowego realizowania dostaw lub trzykrotnego niezrealizowania dostawy częściowej
przez Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 38: dotyczy wzoru umowy, § 11 ust. 2
Prosimy o dopisanie zastrzeŜenia, Ŝe ograniczenie zakupionej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39: dotyczy Pakietu nr 23
Prosimy o sprecyzowanie, czy w pakiecie 23 Zamawiający oczekuje 10 sztuk noŜa ze stali nierdzewnej, czy 10
opakowań pakowanych po 10 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 opakowań pakowanych po 10 sztuk. W niniejszym zakresie
zmianie ulega Formularz cenowy tj. załącznik Nr 2 do SIWZ.
W związku z udzielonymi powyŜej odpowiedziami Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zmienia Formularz Oferty,
Formularz cenowy, Wzór umowy.
Ponadto zamawiający zmienia SIWZ w poniŜszym zakresie:
Było:
§ 10 pkt. 3
§ 10 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 i 5 PZP, Zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących oświadczeń i
dokumentów:

Lp.

art. 24 ust. 1 pkt 15

3.

Wstępne potwierdzenie, a
w przypadku gdy złoŜenie
dokumentów na
potwierdzenie, Ŝe
Z postępowania u udzielenie
wykonawca nie podlega
Zamówienia wyklucza się:
wykluczeniu nie jest
wymagane przez
Zamawiającego to
potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia
Wykonawcę, wobec którego wydano
Aktualne na dzień składania
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną ofert Oświadczenie Wykonawcy
decyzję administracyjną o zaleganiu z
w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
uiszczeniem podatków, opłat lub
Pzp w formie Standardowego
składek na ubezpieczenia społeczne lub Formularzu Jednolitego
zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca
Europejskiego Dokumentu
dokonał płatności naleŜnych podatków, Zamówienia, stanowiącego
opłat lub składek na ubezpieczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ.
społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty
tych naleŜności;

Wykaz oświadczeń /
dokumentów, jakie mają
dostarczyć na wezwanie
zamawiającego wykonawcy ,
których oferta została najwyŜej
oceniona, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3)
1) Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem
podatków lub inny dokument
potwierdzający, Ŝe wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych
naleŜności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

Termin
wystawienia

Wystawione nie
wcześniej niŜ
3 miesiące przed
upływem terminu
składania ofert.
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2) Zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne lub inny dokument
potwierdzający, Ŝe wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych naleŜności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego
organu;

Zmiana:

Lp.

art. 24 ust. 1 pkt 15

3.

Wstępne potwierdzenie, a
w przypadku gdy złoŜenie
dokumentów na
potwierdzenie, Ŝe
Z postępowania u udzielenie
wykonawca nie podlega
Zamówienia wyklucza się:
wykluczeniu nie jest
wymagane przez
Zamawiającego to
potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia
Wykonawcę, wobec którego wydano
Aktualne na dzień składania
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną ofert Oświadczenie Wykonawcy
decyzję administracyjną o zaleganiu z
w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp w formie Standardowego
uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub Formularzu Jednolitego
zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca
Europejskiego Dokumentu
dokonał płatności naleŜnych podatków, Zamówienia, stanowiącego
opłat lub składek na ubezpieczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ.
społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty
tych naleŜności;

Wykaz oświadczeń /
dokumentów, jakie mają
dostarczyć na wezwanie
zamawiającego wykonawcy ,
których oferta została najwyŜej
oceniona, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3)
Oświadczenie wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych naleŜności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiąŜącego
porozumienia w sprawie spłat tych
naleŜności

Termin
wystawienia

------------------------

Było:
§ 41 Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium z
podziałem na Pakiety kształtuje się następująco:
Pakiet
kwota wadium w PLN
Pakiet 1
6,60
Pakiet 2
185,90
Pakiet 3
70,40
Pakiet 4
1 077,08
Pakiet 5
495,00
Pakiet 6
18,20
Pakiet 7
82,50
Pakiet 8
55,08
Pakiet 9
14,40
Pakiet 10
7 880,00
Pakiet 11
83,50
Pakiet 12
171,00
Pakiet 13
86,00
Pakiet 14
21,40
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Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2,88
3,20
119,70
420,00
29,26
4,68
399,30
76,77
182,60
7,68
63,36

Zmiana:
§ 41 Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium z
podziałem na Pakiety kształtuje się następująco:
Pakiet
kwota wadium w PLN
Pakiet 1
6,60
Pakiet 2
158,40
Pakiet 3
70,40
Pakiet 4
1 077,08
Pakiet 5
495,00
Pakiet 6
18,20
Pakiet 7
82,50
Pakiet 8
55,08
Pakiet 9
14,40
Pakiet 10
5 560,00
Pakiet 11
83,50
Pakiet 12
171,00
Pakiet 13
86,00
Pakiet 14
21,40
Pakiet 15
2,88
Pakiet 16
3,20
Pakiet 17
119,70
Pakiet 18
420,00
Pakiet 19
29,26
Pakiet 20
4,68
Pakiet 21
399,30
Pakiet 22
76,77
Pakiet 23
182,60
Pakiet 24
7,68
Pakiet 25
63,36
Pakiet 26
27,50
Pakiet 27
2 320,00

Było:
§ 76 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 29.12.2016r r. do godz. 11:00
Zmiana:
§ 76 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 12.01.2017r r. do godz. 11:00
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Było:
§ 79 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 29.12.2016 r. o godz. 11:15
Zmiana:
§ 79 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 12.01.2017 r. o godz. 11:15

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
Zmieniony Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zmieniony Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Informacja o zmianie ogłoszenia
Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
dr Pawła Grockiego z upowaŜnienia Dyrektora Instytutu
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
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