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DO – ZP      /2014 Kraków, dnia 07.03.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 
kontrastów do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych i wkładów do strzykawki 

automatycznej „Medrad Vistron CT”” - nr sprawy ZP 10/2014

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. G  rupa 7  
Czy Zamawiający w ramach Grupy 7 wymagać będzie od wykonawców  zaoferowania materiałów 
eksploatacyjnych,  które atestowane przez producenta eksploatowanego urządzenia lub/i  przez jego 
autoryzowanego  przedstawiciela  lub/i  serwis,  czyli  materiałów,  które  są-  w sposób potwierdzony 
stosownym  oświadczeniem  tych  podmiotów  -  w  pełni  kompatybilne  z  eksploatowanym  przez 
zamawiającego  wstrzykiwaczem  kontrastu  Vistron  CT  (nr  seryjny  54965)  i  które,  jako  w  pełni  
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem 
jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych 
standardowo  przez  ww.  podmioty  po  Wykonanych  interwencjach  serwisowo  -  naprawczych  i 
okresowych przeglądach technicznych aparatu?
Odpowiedź  nr  1: Tak,  Zamawiający  wymaga  od  wykonawców  zaoferowania  materiałów 
eksploatacyjnych,  które atestowane przez producenta eksploatowanego urządzenia lub/i  przez jego 
autoryzowanego  przedstawiciela  lub/i  serwis,  czyli  materiałów,  które  są  w  sposób  potwierdzony 
stosownym  oświadczeniem  tych  podmiotów  -  w  pełni  kompatybilne  z  eksploatowanym  przez 
zamawiającego  wstrzykiwaczem  kontrastu  Vistron  CT  (nr  seryjny  54965)  i  które,  jako  w  pełni  
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem 
jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych 
standardowo  przez  ww.  podmioty  po  Wykonanych  interwencjach  serwisowo  -  naprawczych  i 
okresowych przeglądach technicznych aparatu

Pytanie nr 2: dot.   Grupa 7  
Czy Zamawiający pisząc „wkłady do strzykawki  automatycznej  kompatybilne  ze  wstrzykiwaczem 
Medrad  Vistron  CT”  rozumie  przez  to  i  będzie  wymagał  zaoferowania  następujących  zestawów, 
składających się z:

 1 x wkład o pojemności 200 ml
 1 x złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI
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 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”
Zestaw wolny od ftalanów.
Odpowiedź nr 2:  Tak, Zamawiający wymaga Wkładów o pojemności 200 ml, składających się ze 
złącza szybkiego napełniania, łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i 
wytrzymałości  ciśnieniowej min.  350 PSI, w 100 % kompatybilnych ze wstrzykiwaczem  „Medrad 
Vistron CT”. Zestaw wolny od Ftalanów. 

Zamawiający jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SIWZ 
( Formularz asortymentowo – cenowy ) odnośnie Grupa 7.

Wkłady o pojemności 200 ml,  składające się ze złącza szybkiego napełniania, łącznika rurkowego  
oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI, w 100 % 
kompatybilnych ze wstrzykiwaczem „Medrad Vistron CT”. Zestaw wolny od Ftalanów. 

Pytanie nr 3 dot.   Grupa 3 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Grupie 3 pozycja 1 flakonów o pojemności 30ml o łącznej  
objętości 30 000 ml zamiast flakonów 20 ml.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art.  38 ust.  4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

 SIWZ pkt. VII   – dopisuje pkt. 6 o treści:
Oświadczeniem,  że  zaoferowane  wkłady  są  w  pełni  kompatybilne  z  eksploatowanym  przez 
zamawiającego  wstrzykiwaczem  kontrastu  Vistron  CT  (nr  seryjny  54965)  i  które,  jako  w  pełni  
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem 
jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych 
standardowo  przez  ww.  podmioty  po  Wykonanych  interwencjach  serwisowo  -  naprawczych  i 
okresowych przeglądach technicznych aparatu – dot. Grupa nr 7

 Załącznik nr 5 do SIWZ   -  Zamawiający  zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
Grupa  7:  Wkłady  o  pojemności  200  ml,  składający  się  ze  złącza  szybkiego  napełniania,  
łącznika  rurkowego  oraz  złącza  niskiego  ciśnienia  o  długości  150  cm  i  wytrzymałości  
ciśnieniowej min. 350 PSI, w 100 % kompatybilnych ze wstrzykiwaczem „Medrad Vistron  
CT”. Zestaw wolny od Ftalanów. 

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 13.02.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.
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IV. Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się  
wiążące.

V. Pozostałe  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  pozostają  bez 
zmian. 

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
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