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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 13. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zakresie Pakietu Nr 13 

Zamawiający wymaga zaoferowania: cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego; dostępny 

w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F ora 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 

5F, 6F, 7F, i 8F; zmniejszający światło cewnika o max. 1F; konstrukcja umożliwiająca 

wprowadzenie i kontynuację zabiegu prze Y-konektor połączony z cewnikiem matką; możliwość 

szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm; miękki, elastyczny i 

atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika; długość użytkowa 150 cm; długość 

przedłużającego segmentu RX – 25 cm; dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii; 

światło wewnętrzne 0,046” (dla cewnika 5F, 0,051”(dla cewnika 5,5F), 0,056” (dla cewnika 6F), 

0,062” (dla cewnika 7F), 0,071” (dla cewnika 8F)? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 15. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 15 pozycji  numer 1 i 

utworzenie z niej odrębnego pakietu. 

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

Ad. 1 Zamawiający nie będzie doprecyzowywał zapisów w Pakiecie Nr 13 ponieważ wszystkie 

wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w tym Pakiecie określił w Załączniku Nr 7, natomiast 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika opisanego w pytaniu. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 15 pozycji  numer 1 i utworzenie 

z niej odrębnego pakietu. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  

  
 


