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Znak: AE/ZP-27-100/16                        Tarnów, 2016-12-29 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu 

medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający w pozycji 1   dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do 

ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta 

zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm z 

nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, 

nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do 

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 

cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, 

rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące 

cewnik (na szwy)? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2  dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis 

Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych  

 z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach cuff to tip 19 cm, 23 cm, 

27 cm  nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, 

nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do 

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 

cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, 

rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, 

rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody 

przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), 

skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści żele do USG a’500 ml? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści żele do EKG a’250 ml? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści żele do Holtera a’250 ml? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający wydzieli pozycję z Pakietu? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 

poliuretanowy 11,5 Fr o długości 15 cm (nr katalogowy: EF-17693), 20 cm (nr 

katalogowy: EF-17793) i cewnik 12Fr o długości 15 cm (nr katalogowy: EF-17613), 20 

cm (nr katalogowy: EF-17713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy 
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materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. 

Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego 

cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika 

podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę 

wprowadzającą typu „Y” 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, skalpel, cewnik PU widoczny w 

RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Frx10 cm i 12Fr x15 cm, znaczona prowadnica J-

Flex Tip 0,038”, dwa koreczki heparynizowane? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z 

Pakietu Nr 9 i stworzy osobny pakiet? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje aby w zestawie z maską lubrikant 

(żel) i strzykawka luer-lock? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane 

w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie 

folia/papier? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają być 

sterylizowane radiacyjnie? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne w cewniku  

Pezzera mają cechować się średnicą nie większą niż 5 mm? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają być 

pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne 

opakowanie folia/papier? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 również cewników  

w zestawach opisanych w pytaniu. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 również cewników  

w zestawach opisanych w pytaniu. 

Ad. 3 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 1 żelu do USG  

w opakowaniach po 500 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ 

zaoferowania żelu do USG właśnie w opakowaniach po 500 ml. 

Ad. 4 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 żelu do EKG  

w opakowaniach po 250 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ 

zaoferowania żelu do EKG właśnie w opakowaniach po 250 ml. 

Ad. 5 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 3 żelu do badań 

Holtera w opakowaniach po 250 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ zaoferowania żelu do badań Holtera właśnie w opakowaniach po 250 ml. 
Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 1 z Pakietu Nr 7.  

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 cewników w 

zestawach opisanych w pytaniu. 
Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z poz. 1  z Pakietu Nr 9 i stworzenie osobnego 

pakietu. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 2 w zestawie  

z maską lubrikantu (żelu) i strzykawki luer-lock. 

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki zaoferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2 

były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania 
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folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki 

winny być sterylne. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby cewniki Pezzera zaoferowane w Pakiecie Nr 8 

poz. 3 były sterylizowane radiacyjnie, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne. 

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne w cewnikach  Pezzera 

zaoferowanych w Pakiecie nr 8 poz. 3 cechowały się średnicą nie większą niż 5 mm. 
Ad. 13 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w Pakiecie Nr 8 poz. 

3 były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania 

folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki 

winny być sterylne. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania  

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


