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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

„Pakiet IX
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego 
dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik wykonany z materiału Durathane o rozmiarze 15,5 
FR gwarantujący przepływ do 500ml/min?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 2:  Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Cewnik o długości od 
mufki 19cm, 23cm, 27cm, 31cm oraz 50cm ?   

Uzasadnienie:  Różnice  w  cm  są  nieznaczne  i  nie  ma  to  wpływu  na  implantację  jak  również 
użytkowanie, dlatego inne ośrodki w Polsce dopuszczają takie długości.

Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 3:
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  przetargowego  cewnik  z  wygiętą  końcówką  który 
posiada  przekrój  „podwójne  D”  wykorzystujący  maksymalnie  średnicę  wewnętrzną  cewnika 
(  forma  zakończenia  cewnika  widoczna  na  rysunku  poniżej)  z  osobnym  kanałem prowadnicy 
drutowej ?

Uzasadnienie: To unowocześnienie wygięcia końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy, 
związanej z przyleganiem końca cewnika do ściany naczynia i ryzyko zatkania kanału tętniczego, 
co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań.

Odpowiedź:
Tak



Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane cewniki permanentne posiadały osobny kanał dla 
prowadnicy ułatwiający wprowadzanie cewnika oraz aby zestaw był wyposażony w koszulkę 
wprowadzającą zawierającą mechanizm zastawkowy redukujący ryzyko zatoru powietrznego i 
krwawienia przy wprowadzaniu cewnika?

Odpowiedź:
Nie

Pakiet X
Pytanie I
„Czy zamawiający dopuści w pakiecie  nr X w pozycji 1 taśmę do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o 
grubości nici 0,10 mm, wielkość porów 1,5 x 1,6mm gramatura 30g/m2, grubość  0,5mm 
jednorodną , całkowicie niewchłanialną , o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, brzegi 
taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce.”

Odpowiedź:
Nie

Pytanie II
„Czy zamawiający dopuści w pakiecie  nr X w pozycji 2 protezę do korekcji cystocele z 
polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z 
wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o 
długości ok. 17cm(+/-1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28 g/m2.

Odpowiedź:
Nie

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.06.2014 r.


