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Znak: AE/ZP-27-15/16         Tarnów, 2016-02- 23 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy stentów  

i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki  

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu 

wieńcowego na cewniku balonowym uwalniającego lek atyproliferacyjny: - ciśnienie RBP dla 

średnicy 3,0 mm z przyrostem średnicy wewnętrznej przy RBP 0,49 mm. Pozostałe parametry i skład 

zestawu zgodny  

z wymaganiami Zamawiającego.  

2. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego  

o następujących parametrach: 

− średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) 

− długości 6-30mm (6,  8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic   

        4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) 

− dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego 

− ciśnienie nominalne  12atm.  

− ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) 

− profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów  

− duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną  

      w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost  

      średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu DES o następujących 

parametrach: 

− średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) 

− długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm 

− stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. 

− pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego 

− ciśnienie nominalne 11 atm  

− ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm 

− stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, 

− profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów  

− profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, 

− długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm 

− recoil max. 3% 

− duża siła radialna min. 0.26 N/mm  

− możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem)  

      o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) 

− możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury  

o 2.25                        do 2.75; 

o 2.50-2.75               do 3.50; 

o 3.00-3.50               do 4.25; 

o 4.00                        do 5.75. 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 stentu wieńcowego na cewniku 

balonowym uwalniającego lek atyproliferacyjny, który przy ciśnieniu RBP dla średnicy 3,0 mm osiąga 

przyrost średnicy wewnętrznej o 0,49 mm. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 opisanego w pytaniu cewnika balonowego, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 opisanego w pytaniu stentu DES, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


