
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 27.05.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o.

(Znak Postępowania: 2266/2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie nr 1, dot. Pakiet nr 2  , pozycja nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw 
z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładanym metodą Seldingera: 
cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika 
(forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy 
pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał 
prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 
27 cm, co odpowiada długości 32cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga 
x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, 
prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny
opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.
Odpowiedź: Nie .

2. Pytanie nr 2 – dot. Pakiet 2, pozycja nr 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z 
cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładanym metodą Seldingera: cewnik 
o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma 
zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy 
kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy 
drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 23 cm, co 
odpowiada długości 28cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, 
prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik 
rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek 
na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.
Odpowiedź: Nie.

3. Pytanie nr 3 – dot. Pakiet 2, pozycja nr 1,2 Czy Zamawiający wymaga schodkowej końcówki cewnika?
Odpowiedź: Nie wymaga.

4. Pakiet nr 2 pozycja nr 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika z biokompatybilnego 
carbothanu? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy:  pakiet 13 pozycja 1. Czy Zamawiający  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 przyjaznymi dla 
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR  i długości 20 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)? Pozwoli to 
Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne 
gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Nie.

6. Dotyczy: pakiet 2 pozycja 2 Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  
długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z 
końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na 
zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długości  28 cm 
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?Pozwoli to 
Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne 
gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Tak.

7. Dotyczy: pakiet 2 pozycja 1Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  
długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z 
końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na 
zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długości  32cm 
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?Pozwoli to 
Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne 
gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Tak.

 
Z poważaniem


