
Odpowiedzi na zapytanie 10

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 04.11.2020 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 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej  32cm (27cm
od  mufy)  odporny  na  zagięcia  cewnik  z  poliuretanu  ze  schodkowym  zakończeniem  zapewniającym
wytrzymałość  i  trwałość.  Termowrażliwy,  biokompatybilny  poliuretan  jest  radiocieniujący  jak  również
odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika
podana  we  French  naniesiona  na  piastę  cewnika.  Zestaw  z  cewnikiem  zawiera:  igłę  z  echogenną
końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy
z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze
z powłoczką  hydrofilowa  10Fr  o  długości  11cm  oraz  12Fr  o  długości  14cm,  zdejmowana  koszulka
introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do
wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 28cm (23cm od
mufy)  odporny  na  zagięcia  cewnik  z  poliuretanu  ze  schodkowym  zakończeniem  zapewniającym
wytrzymałość  i  trwałość.  Termowrażliwy,  biokompatybilny  poliuretan  jest  radiocieniujący  jak  również
odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika
podana  we  French  naniesiona  na  piastę  cewnika.  Zestaw  z  cewnikiem  zawiera:  igłę  z  echogenną
końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy
z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze
z powłoczką  hydrofilowa  10Fr  o  długości  11cm  oraz  12Fr  o  długości  14cm,  zdejmowana  koszulka
introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do
wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3 dot. Pakietu 52 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej
silikonem  z  dwoma naprzeciwległymi  otworami  z  końcówkami  kodowanymi  kolorami  o  przekroju  jak
poniżej:
•    cewnik  14Fr  o  długości  38cm  i  balon  o  pojemności:  15ml  -  30ml
Cewniki  sterylizowane  tlenkiem  etylenu.  Produkt  sterylny  pakowany  podwójnie  w  wewnętrzny  worek
foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 4 dot. Pakietu 52 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  cewniki  Foleya  wykonany  z  100%  z  silikonu  dwudrożny,  z  dwoma
naprzeciwległymi  otworami  z  końcówkami  kodowanymi  kolorami  o  przekroju  jak  poniżej:
•    cewnik  14Fr  o  długości  42cm  i  balon  o  pojemności:  20ml  -  30ml  
Cewniki  sterylizowane  tlenkiem  etylenu.  Produkt  sterylny  pakowany  podwójnie  w  wewnętrzny  worek
foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 dot. Pakietu 52 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 52 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Nie.

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

           Z poważaniem


