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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.   
                          Nr sprawy: ZP-17-071BN 
 
                      
 
                     
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
 
Pyt. 1  pakiet nr 7 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów wykonanych z lateksu pokrytego silikonem o długości 
38cmx16cm? Podany przez Zamawiającego rozmiar dotyczy drenów firmy Medical Dren, które nie są już 
produkowane           Odp.: Zamawiający dopuszcza w.w dreny  
 

Pyt. 2  Pakiet 8 

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 

całkowitej 24cm ( długość od mufy-  19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm) 

 widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami 

tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego,  

biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, 

mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem 

naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami 

iniekcyjnymi, usztywniaczem. Odp.: Proponowany cewnik jest za krótki, zgodnie z SIWZ.  

 

Pyt. 3  Pakiet 9 

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 

całkowitej 24cm ( długość od mufy-  19cm )  widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika 

dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem 

żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego,  biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: 

tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem 

rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G 

x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. 

Odp.: Proponowany cewnik jest za długi, zgodnie z SIWZ.  
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