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Znak: AE/ZP-27-80/16                        Tarnów, 2016-07-25 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 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 zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 41. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z cewnikiem balonowym o 

RBP 20 atm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania:  cewnik przedłużający dla 

cewnika prowadzącego; dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F, oraz 8F do zastosowania 

odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F i 8F; zmniejszający światło cewnika o max. 

1F; konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez 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)? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 28. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu 

zamówienia opisanego w Pakiecie Nr 28 Załącznika 7 do SIWZ stentgraftów wieńcowych na 

cewniku balonowym o następujących parametrach technicznych: pkt 1 materiał – 

jednowarstwowy stentgraft z PTFE, pojedynczy stent kobaltowo-chromowy rozprężany na 

balonie, system wprowadzający typu RX; pkt 3 – wymagane długości (mm) mieszczące się w 

zakresie od 16 do 24 mm (dla średnicy 3,0 mm wymagane przynajmniej 3 wymiary); pkt 4 – 

system odpowiedni dla prowadnika o średnicy 0,014 cala, współpraca z cewnikiem prowadzącym 

5F; pkt 8 – profil przejścia dla średnicy 3,0 mm równy lub poniżej 0,047 cala; pkt 9 – możliwość 

doprężenia stentu w zakresie 0,27 – 0,46 mm powyżej nominalnej średnicy, bez utraty 

właściwości systemu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  w Pakiecie Nr 41 cewnika balonowego o 

RBP 20 atm. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania  w Pakiecie Nr 13 opisanego w pytaniu 

cewnika przedłużającego dla cewnika prowadzącego. Oferowane cewniki winny spełniać wymagania 

określone w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 6 do SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 opisanych w pytaniu 

stentgraftów. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  

  
 


