
Odpowiedzi na zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 02.11.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu Nr 10 poz. 1, 5
  Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 1 dopuści zakrzywioną igłę do portów bez linii 
infuzyjnej w rozmiarze 23G 20mm , a jednocześnie w pozycji  5 dopuści  port naczyniowy 
niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i 
biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”,
ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik 
mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga 
portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na 
technice Seldingera, silikonowy  cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze
6ocm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: 
tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do 
unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, 
rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka 
informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. 
Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu Nr 42
Czy Zamawiający w pakiecie 42 dopuści port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. 

Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa 
sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod
skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem 
wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 
mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy 
lub poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 60cm. 
Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do 
przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia 
naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z 
rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż 
pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów 



pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


