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Postępowanie nr: DZP/PN/62/202/2020 
Warszawa, dnia 11.12.2020 r. 

 
Do wszystkich zainteresowanych 

 
O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego  
do stentowania tętnic szyjnych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

 
Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące: 

1. Dotyczy części 2, poz. 4 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnego pod względem 
cenowym i jakościowym produktu, prosimy o wydzielenie z części 2, poz. 4 i utworzenie z niej 
osobnego pakietu. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga środka do 
embolizacji -  EVOH ( w opisie przedmiotu zamówienia jest EUOH). 

Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 4 do innego pakietu.  
Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 2 Formularza cenowego pozycja nr 4 otrzymuje brzminenie: 
”Płynny środek do embolizacji AUM-kopolimer EVOH w roztworze DDSO z zawiesiną 
zmikronizowanego pyłu tantalowego o słabej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promienia rtg,  
o standardowej i niskiej lepkości i zróżnicowanej gęstości.” 
Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

2. Czy w części 2, w kolejnych pozycjach, Zamawiający dopuści produkty o następujących 
parametrach: 

1) w pozycji 1: stent samorozprężalny otwartokomórkowy, prosty do tętnic szyjnych o 
szerszym zakresie rozmiarów 6.0-10.0 mm x 40-60mm – pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ 

2) w pozycji 2: system do neuroprotekcji wprowadzany na niezależnym prowadniku, filtr w 
formie koszyka dostosowany do tętnic o średnicach 3, 4, 5, 6 i 7mm, zamontowany na 
prowadniku 190 lub 320 cm i o profilu przejścia 3,2F; reszta paramatrów bez zmian 

3) w pozycji 3: mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych w rozmiarze 1,5 F/2,7 F 
(dist./prox.); pozostałe parametry bez zmian 

4) w pozycji 5: balon zarejestrowany do angioplastyki tętnic szyjnych; dostępne rozmiary 
balonów: 6mm x 40mm; 4mm x 40mm; 3mm x 60 mm; 3mm x 40mm o dł. 135 cm 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w niniejszym zakresie. 
 
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy- prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że ulega 
modyfikacji zapis pkt 2 w załącznik nr 2 do SIWZ, punkt nr 2 Formularza ofertowego otrzymuje 
brzmienie: „System do neuroprotekcji, koszyk z membraną filtrującą z licznymi otworami, nitynolowy 
wyposażony w znacznik rtg w części dystalnej, proksymalnej  i na początku membrany filtrującej. 
Średnica koszyka filtrującego 8mm, średnica prowadnika max. 014, długość prowadnika 170 cm, 
długość systemu wprowadzającego 150 cm. Średnica sysemu wprowadzającego i wyprowadzającego 
3,4 F” 
Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

UWAGA !!! 
Zamawiający: 

1) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540540581-N-
2020 z dnia 11.12.2020 r. – udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipin.edu.pl 

2) przedłuża termin składania ofert w sprawie DZP/PN/62/202/2020 do dnia: 

http://www.ipin.edu.pl/
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22.12.2020 r., godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.12.2020 r., godz. 10:30 
Miejsce składania ofert oraz ich otwarcia pozostaje bez zmian.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ, o którym mowa w ust. 1 tego 
artykułu. 
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