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Znak sprawy:   EP/220/75/2017/1                                         Data: 20.10.2017r. 
  

                                                     

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, 

cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów 
medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 
 

Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

Dotyczy Pakietu nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 cewników balonowych o bardzo niskim profilu 
wejścia 0,0157” dla wszystkich średnic i hydrofilnym pokryciu nowej generacji TR2? Oferowany cewnik balonowy 

dostępny jest w zakresie średnic 1,0 – 3,0 mm oraz długościach 6, 10, 15, 20 mm. Ciśnienie nominalne 6 atm, 
RBP 14 atm.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
ZESTAW 2 

 
Dotyczy Zadania nr 4 - CEWNIK DO MAPINGU ŻYŁ  PŁUCNYCH O STAŁEJ ŚREDNICY PĘTLI 

Parametry graniczne  

pkt. 1.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika ze średnicą trzonu 7F, 7,5F, 8F oraz z częścią tworzącą 

pętlę 4F, 5F, 6F ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
Pkt. 1.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika ze stałą średnicą pętli 15, 20, 25 mm? 

Parametry podlegające ocenie jakości 
 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga cewnika o parametrach zgodnych ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1A do SIWZ do zadania 

nr 4, poz. 1.4. 

 
Pkt.3 

Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów za zaoferowanie cewnika nawigacyjnego 

współpracującego z systemem EnSite Precision? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza współpracę z systemem EnSite Precision, przyznając 
maksymalną liczbę punktów za oferowany parametr oceny 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 3 
 

zadanie 1 pozycja 1  

 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 końcówką schodkową, 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) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 
zadania nr 1 

 

ZESTAW 4 

 

zadanie 2 pozycja 1  

  

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 końcówką 

schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i 

długości 17 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? 

 

 Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 
zadania nr 2 

 
 

ZESTAW 5 

 

zadanie 3 pozycja 1   

 

1.Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath 

Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych 14 FR i długościach tip 

to cuff/długość całkowita:    23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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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? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 
zadania nr 3 

 

ZESTAW 6 
 

Zadanie nr 1. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne 

oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 

20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa 

bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 

doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika 

podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, 

strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 

15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.   

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 

zadania nr 1 
 

 

Zadanie nr 2. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne 

oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,  cewnik 12FR  o długości 

15cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa 

bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 

doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika 

podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, 

strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 

15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.   

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 
zadania nr 2 

 

Zadanie nr 3. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem 

dwukanałowym   15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z 

dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc 

wykonany z termowrażliwego,  biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z 

gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, 

rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na 

ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla 

zadania nr 3 

 

ZESTAW 7 

 

Pytanie 1 – Zadanie nr 1 i 2.  
 
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 i 2 dopuści cewniki: 
– cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 13F (o długościach w zakresach podanych w SIWZ); 
– kalibrowany prowadnik J 0,9652 x 70 cm; 
– rozszerzacz  13 Fr 
– igła prosta 17 – 18 G x 7 cm; 
– zakrętki luer-lock 
– opatrunek? 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia dla zadania nr 1 i 2 

 
Pytanie 2 – Zadanie nr 1 i 2.  
Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu 
wykazanego w Zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 zgodzi się na dostawę tego asortymentu tj. cewników w ilościach 
wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań tj. po 5 szt. lub 
wielokrotność? 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga ilości zgodne ze specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia dla zadania nr 1 i 2 
 

 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
      ds. Lecznictwa 

             prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek 
                                                                                                            

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

