Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/17

Data: 02.05.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z
o. o. (Znak postępowania: 1818/2017).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,)
Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiet Nr 59 poz. 2, poz. 3 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym
wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania
rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania
w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla
wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Tak
2. Czy Zamawiający w Pakiet Nr 59 poz. 2 miał na myśli szczoteczki typu „Combi” o włoskach bocznie ułożonych,
równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona cześć posiada włoski położone prostopadle do trzonu, które
umożliwiają pobranie zwiększonej ilości komórek z kanału szyjki macicy?
Odpowiedź: Tak
Pakiet Nr 10
3. Czy Zamawiający
Odpowiedź: Tak
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Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1
4. Czy Zamawiający dopuści: Igła kątowa do vascuportu bez linii infuzyjną rozmiar 22 G x 25 mm
Odpowiedź: Nie
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 3
5. Czy Zamawiający dopuści: Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 15 mm
Odpowiedź: Tak
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5
6. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 12,1mm w kształcie Delty ułatwiający umieszczenie w
kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600
mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę
Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania
portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze
skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 8
Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5
7. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 12,1mm w kształcie Delty ułatwiający umieszczenie
w kieszonce podskórnej z trzema otworami do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm
z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę
Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania
portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze
skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 8
Odpowiedź: Nie
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5
8. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 10,1mm w kształcie Delty ułatwiający umieszczenie
w kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł.
600 mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę
Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania
portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze
skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 7
Odpowiedź: Nie
Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5
9. Czy Zamawiający dopuści: Port z komora tytanową o wysokości 10,1mm w kształcie Delty ułatwiający umieszczenie
w kieszonce podskórnej z trzema otworami do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 600 mm
z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę
Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania
portu x 1, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze
skrzydełkami oraz drugą igłę do przepłukiwania portu dołączone do zestawu oddzielnie. Rozmiar 7
Odpowiedź: Nie
Pakiet nr 3, poz. 4-8:
10. Czy Zamawiający dopuści długość 60cm?
Odpowiedź: Tak
Pakiet nr 7, poz. 1-8:
11. Czy Zamawiający wymaga typ szlifu igły LB/BL (długościęty), który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym
samym zmniejsza odczucie bólu??
Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.
12. Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruki w kolorze rozmiaru igły zgodne z kodami
kolorystycznymi ISO, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?
Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.
13. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a' 100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły,
co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?
Odpowiedź: W pakiecie 7 poz. 1-8 występują zgłębniki żołądkowe.
Pakiet nr 70 poz. 1
14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG
z żelem stałym, z Ag/AgCl, na bazie gąbki PE z podłużnym wycięciem służącym do umocowania przewodu łączącego
elektrodę z aparatem EKG, bez przecięcia boków elektrody co zapobiega rozrywaniu elektrody (jest to rozwiązanie
równoważne do języczka do mocowania kabla), o rozmiarze 40 mm x 55 mm.
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza elektrody z żelem stałym. Nastąpiła omyłka pisarska – wykreślone zostają
wyrazy „ na bazie gąbki „

Pakiet nr 70 poz. 2
15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG do
prób wysiłkowych z żelem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o rozmiarze 42 mm x 45 mm (okrągła
o średnicy 42 mm, średnica z języczkiem ułatwiającym odklejanie – 45 mm).
Odpowiedź: Nie dopuszczamy
Pakiet nr 70 poz. 2
16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG do
prób wysiłkowych z żelem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o rozmiarze 44 mm x 30 mm (prostokątna).
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 70 poz. 1, 2, 6, 8
17. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowań = 50 szt.
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Tak
Pakiet nr 70 poz. 1, 2, 6, 8
18. Jeśli Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny opakowań, zwracamy się wówczas z prośbą o dopuszczenie
w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź: Nie dotyczy
Pakiet nr 70 poz. 6
19. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG
pediatrycznych z gąbka i żelem o średnicy ok. 25,7 mm, w kształcie kwiatka.
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 70 poz. 6
20. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do EKG
pediatrycznych z gąbka i żelem o średnicy 30 mm, okrągłej.
Odpowiedź: Nie dopuszcza.
Pakiet nr 70 poz. 7
21.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do EKG noworodkowych z
hydrożelem, o kształcie kwadratowym z zaokrąglonymi brzegami, o wymiarach 23 x 23 mm, na włókninie perforowanej,
złącze bananowe typu K 1,5 mm, na kabelku 50 cm, kabelki w kolorach czerwonym, żółtym i czarnym, do średnio i
długookresowego monitorowania, z możliwością przeklejania, niewidoczne w RTG, 1 komplet = 3 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 70 poz. 9
22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji oczekuje elektrody wyposażonej w tarkę
służącą do przygotowania naskórka.
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 63 poz. 3
23. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG FC-1400 z siatką o
rozmiarze 215 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 45 rolek (o dł. 20 m). Papier o rozm. 215
mm x 20 m jest przeznaczony do aparatów KTG FC-1400.
Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 63 poz. 3
24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG FC-1400 z siatką o
rozmiarze 215 mm x 15 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 rolek (o dł. 15 m). Papier o rozm. 215
mm x 15 m jest przeznaczony do aparatów KTG FC-1400.
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 63 poz. 6
25. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG Cardiette AR 1200
o rozmiarze 120 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 34 rolki (o dł. 30 m).
Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet nr 63 poz. 12
26. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termicznego do drukarki do
audiometru AT235 o rozm. 110 mm x 20 m, bez nadruku, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 34 rolki
(o dł. 20 m).
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy
Pakiet nr 63 poz. 18
27. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12/15 o
rozmiarze 107 mm x 23.
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy
Pakiet nr 63 poz. 22
28. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.
Odpowiedź: Nie
Pakiet nr 63 poz. 22
29.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
Odpowiedź: W/w pozycja jest niedopuszczona
Pakiet nr 63 poz. 23
30. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.
Odpowiedź: Nie
Pakiet nr 63 poz. 24
31. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?
Odpowiedź: Gładki
Projekt umowy – par. 2 ust. 6
32. Prosimy o wykreślenie par. 2 ust. 6 z Projektu umowy. Proponowany zapis stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był
przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę
umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3
ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa
ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot
zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający
oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru,
według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle
art. 144 pzp.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy w projekcie umowy

Projekt umowy – par. 2 ust. 7, 8
33. W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie
dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 7 i 8 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może
być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co
pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym
zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że
niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez
wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu
zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który
nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy
tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach
umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie
na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości
stron umowy.
Odpowiedź: Nie
Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. a)
34. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 5 ust. 3 lit. a) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 1% na
0,1% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie
będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego
pobrany
Wskazanie 1% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r.,
IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej
dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie
obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku
zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę
Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala
kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego
miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy
przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już
przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy
zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem
zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że
z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana
jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar,
a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna
ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest
wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się

z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to,
że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny,
z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.
Odpowiedź: Nie
Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. b)
35. Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §5 ust. 3 lit. b) z 5% do 2% wartości niezrealizowanej części
umowy.
Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.
Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy,
gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów
z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone.
Odpowiedź: Nie
Projekt umowy - §6 ust. 2
36. Prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych.
Projekt umowy - §8 ust. ust. 1
Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo
przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna
zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).
Odpowiedź: Nie
Pakiet 27 CPV 33172000-6
37. Pozycja nr 1 - prosimy o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego, elektrostatycznego, o przestrzeni martwej
martwej 45ml
Odpowiedź: Nie
38. Pozycja nr 2 - prosimy o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z poliuretanowym wymiennikiem
ciepła
i
wilgoci
,
elektrostatyczny,
o
objętości
wewnętrznej
45ml,
sterylny
Odpowiedź: Tak
39. Pozycja nr 3 - prosimy o dopuszczenie poliuretanowego wymiennika ciepła i wilgoci, sztuczny nos z portem O2,
sterylny
Odpowiedź: Tak
Pakiet 41 CPV 33100000-1
40. Pozycja nr 1, 2, 3 - prosimy o dopuszczenie zamknięty system odsysania dróg oddechowych o długości 54cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Dopuszcza
Pakiet 52; Poz. 1, 2
41.Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców,
a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Nie
Pakiet 12A
42. Czy zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem 90cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Tak
Pakiet nr. 13 poz. 3 ( Igły do vascuportu ).

43. Prosimy o dopuszczenie igły kątowej do vascuportu krótszej o 2 mm - t.j w rozmiarze 20G ( jak w SIWZ )
i dł. 15mm ( w miejsce 17mm. ).
Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej oferty na sprzęt – igły do vascuportu znanego ( europejskiego ) Producenta.
Odpowiedź: Tak
Pakiet nr. 13 poz. 5 ( Port )
44. Prosimy o dopuszczenie do postępowania – a tym samym zwiększenia „ wolnej konkurencji „ celem uzyskania jak
najkorzystniejszego bilansu ekonomicznego ( przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów jakościowych ) – portów
do naczyniowych europejskiego Producenta ( kraj – FRANCJA ) z pełnym zestawem do implantacji jako całość.
Parametry portów :obudowa , komora i kołnierz : CZYSTY TYTAN- wysokość obudowy i komory : 11mm- kształt :
OWAL- średnica membrany silikonowej do nakłuć : 13mm- średnica podstawy : 24mm- ilość otworów do stabilizacji
portu : 4 - waga : 10,5gParametry cewnika :- materiał : silikon- średnica ( wew. / zew. ) : 1,1mm / 2,2mm
- długość
: 60cm ( z podziałką na cewniku )

PEŁNY ZESTAW DO IMPLANTACJI :
Igła do nakłucia ZAKOŃCZONA systemem BLS ( Blood Less System )- t.j systemem zapobiegającym WYPŁYWOWI
KRWI PODCZAS WPROWADZANIA PROWADNIKA
Igła prosta typ Huber – a rozm. 22G ( 0,7mm ) dł. 25mm
Igła typ Hubsite rozmiar 20G ( 0,9mm ) dł. 20mm z drenem przedłużającym dł. 20cm
Igła do tunelizacji – dł. 26 cm
Prowadnik nitinolowy w podajniku zapewniającym płynne i szybkie wysuwanie i wprowadzanie.
Rozszerzacz - typ rozrywalna Desillet
Łącznik do połączenia portu z cewnikiem - x 2
Przyrząd do unoszenia żył
Przyrząd do aspiracji ( nasadka na strzykawkę podłączana do końcówki cewnika ) i płukania cewnika
Strzykawka 10ml
Odpowiedź: Nie
Pakiet nr. 14 poz. 3 i 4
45. Prosimy o dopuszczenie igieł dolędźwiowych w rozmiarze :
- dla pozycji 3 - igłę w rozmiarze 0,7 x 50mm ( w miejsce rozmiaru 0,7 x 40mm )
- dla pozycji 4 – igłę w rozmiarze 0,7 x 90mm ( w miejsce rozmiaru 0,8 x 90mm )
Odpowiedź: Nie

Pakiet nr. 33 poz. 2
46. Prosimy o dopuszczenie systemu bezigłowego z dwiema zastawkami bezzwrotnymi , drenikiem Y , do stosowania do
7 dni lub powyżej 200 aktywacji , o długości całkowitej 14cm , z płaską membraną silikonową.
Odpowiedź: Tak

