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Tarnów, 2018-07-09

Znak: AE/ZP-27-54/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu
medycznego
jednoi
wielorazowego
użytku,
łat
naczyniowych,
akcesoriów
do wykonywania badań polisomnograficznych na aparacie Alice 6 LDe (producent Philips
Respironics) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik
dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter
Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z
kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości
cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu,
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji
w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka
10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14
FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik
prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone),
przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do
przepłukiwania?
2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe
wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa
cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez
bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi
przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm,
17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez
Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem
etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji?

1. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 opisanego w pytaniu cewnika
dwuświatłowego.
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 opisanego w pytaniu cewnika
dwuświatłowego.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a
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