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Znak: AE/ZP-27-44/17                                      Tarnów, 2017-07-31 

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

medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły 

specjalistyczne). dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 26 -  Czy Zmawiający dopuści i uzna za równoważne porty o parametrach:  

- komora o objętości  0.6 ml (port duży i port średni), 0.2ml (port mały) 

- długości cewników : cewnik poliuretanowy 75cm lub 61 cm, silikonowy 55cm i 50cm 

- rozmiar cewników: 6F oraz 8F 

Cewnik dostępny również w wersji z zastawką Groshong - Opatentowany trójdrogowy zawór 

Groshong* umożliwia infuzję i zasysanie krwi, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstania zatoru 

powietrznego, powrotu krwi i jej krzepnięcia. Zmniejsza to częstotliwość przepłukiwania, gdyż zawór 

nie dopuszcza do powrotu krwi do cewnika i do jej krzepnięcia. Ponieważ jest to układ zamknięty, 

upraszcza to procedury czyszczenia i konserwacji oraz praktycznie eliminuje potrzebę stosowania 

heparyny. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 26 -  Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne porty z zestawem w skład 

którego wchodzi m.in. Port 1 szt. ,  Cewnik  1 szt.,  Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 

2 szt., Introduktor do metody  Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., Prowadnica  

„J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt., Tunelizator 1 szt.,  Igła wprowadzająca 

70mm do metody Seldingera 1szt., Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt.,  Zestaw infuzyjny ze 

skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt.,  Igła Hubera 2 szt., Narzędzie hakowate do unoszenia 

naczynia 1 szt., Strzykawka 1 szt. (Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”). 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 26 - Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów jak również 

użytkowników portu w trakcie procedury wkłucia igły w membrane portu naczyniowego wymaga 

rozwiązania jak np. Wypustki na silikonowym septum umożliwiające palpacyjna identyfikację portu 

naczyniowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Prosimy o potwierdzenie, czy zestaw do przedłużenia cewnika, typu Y ma być 

zakończony od strony wejścia 2 łącznikami z silikonową membraną ochronną, aktywowaną końcówką 

luer, natomiast od strony wyjścia łącznikiem męskim typu luer-lock z obrotowym kołnierzem? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 26 - Prosimy o dopuszczenie do przetargu portów z okrągłą komorą, o dwóch 

objętościach komory: 0,3ml i 0,5ml. Proponowane porty posiadają cewniki poliuretanowe w rozmiarze 

prowadnika 6Fr i 8,5Fr oraz długości 760mm. Zestaw – w stosunku do wymogów SIWZ - różni się 

następującymi parametrami: posiada 2 strzykawki z gumowym tłokiem o pojemności 12ml, tępą igłę 

bez drenu i motylka, 2 igły Hubera do przepłukiwania oraz dodatkowo igłę Hubera z drenem i 

zabezpieczeniem przed samozakłuciem do długich infuzji, hak do unoszenia żyły, zamiast opaski 

naklejka i karta identyfikacyjna. 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 dopuszcza również zaoferowanie portów o parametrach: 

- komora o objętości 0,6ml (port duży i port średni), 0,2 ml (port mały), 

- długości cewników: cewnik poliuretanowy 75 cm lub 61 cm, silikonowy 55 cm i 50 cm,  

- rozmiar cewników: 6F oraz 8F, 
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cewnik w wersji z zastawką Groshong – opatentowany trójdrogowy zawór Groshong umożliwia infuzję i 

zasysanie krwi, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstania zatoru powietrznego, powrotu krwi i jej 

krzepnięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 2 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 dopuszcza również zaoferowanie portów z zestawem, w skład 

którego wchodzi m.in.: port 1 szt., cewnik 1 szt. ,mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt., 

introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., prowadnica „J” w 

ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1 szt., tunelizator 1 szt., igła wprowadzająca 70 mm do 

metody Seldingera 1 szt., tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt., zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do 

długotrwałych infuzji 1 szt., igła Hubera 2 szt., narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., 

strzykwaka 1 szt., (zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”), pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 3 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane porty 

posiadały wypustki na silikonowym septum umożliwiające palpacyjną identyfikację portu naczyniowego. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 4 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 5 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 nie wyraża zgody na zaoferowanie portów opisanych w pytaniu. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 


