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Znak: AE/ZP-27-66/17                        Tarnów, 2017-12-11 

 

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

jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad 

Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, 

wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 – Czy w pozycji 1 Pakietu Nr 2 w/w postępowania Zamawiający ma na 

myśli i będzie wymagał złożenia oferty na przeznaczony do zastosowania z automatyczną strzykawką 

OPTISTAR ELITE i w pełni z nią kompatybilny, atestowany przez jego producenta, wolny od 

ftalanów, jednorazowy, sterylny zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład 

którego wchodzą takie elementy, jak: 

� 2 wkłady o pojemności 60 ml do wypełnienia kontrastem  

� 1 dren / łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, z trójnikiem typu Y z jedną zastawką 

wstrzymującą, wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/– 8 cm (dla odgałęzienia po 

stronie kontrastu) oraz +/– 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl) 

� 2 ostrza typu Spike (long/short)? 

2.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 – Czy w pozycji 2 Pakietu Nr 2 w/w postępowania Zamawiający dopuści 

złożenie oferty na jednorazowe, sterylne dreny/ złącza niskiego ciśnienia o długości 250 cm,  

z wyposażonym w jedną zastawke wstrzymującą trójnikiem typu Y o różnej długości ramionach 

(odgałęzieniach), tj. +/– 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/– 15 cm (dla odgałęzienia 

po stronie roztworu NaCl)? 

 

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

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również zestawu o parametrach 

opisanych w pytaniu, pod warunkiem , że zaoferowany zestaw będzie posiadał termin ważności minimum 

12 miesięcy od daty dostawy.  

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również złączy o parametrach 

opisanych w pytaniu, pod warunkiem , że zaoferowany zestaw będzie posiadał termin ważności minimum 

12 miesięcy od daty dostawy. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 


