
ZP-18-034 UN 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

1 

 

Katowice, dnia 12.03.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  jjeeddnnoorraazzoowweeggoo  uużżyyttkkuu  

ddoo  ddiiaalliizz  nneerrkkoowwyycchh..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 034 UN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 
Pytanie 1) Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w Pakiecie 1 cewników czasowych do dostępu żylnego do 
hemodializy o długościach: 15cm; 20cm i 24 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ? .Odp. Nie, zgodnie 
z SIWZ. 
 
Pytanie 2) Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w Pakiecie 12 trójkanałowych cewników czasowych do 
dostępu żylnego do hemodializy o długościach: 15cm; 20cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ? Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, 
poliuretanowy, wykonany 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, cewnik o przekroju 14FR i 
długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 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 końcówką 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 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 
Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na 
szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z błoną 
syntetyczną High-Flux, sterylizowane promieniami gamma, spełniające wszystkie pozostałe wymagania 
określone w Specyfikacji SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
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