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                 Wykonawcy                                               

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 1/2020 

- „Dostawa dializatorów, linii krwi i akcesoriów do dializ dla potrzeb Stacji 

Dializ””. 

 
Pytanie 1. Czy zamawiający  zgodzi się  na zaoferowanie w pakiecie nr 3  cewnika   
permanentnego  poliuretanowego schodkowego  o średnicy  14,5 Fr  i długościach: 19 
cm, 23 cm, 27cm, 31cm, 35cm  od mufki do zakończenia cewnika? Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający, wyłączy z Pakietu nr 4  poz. 1 i utworzy osobny podpakiet, 

co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości 

wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu 

wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych? 

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie zaoferowanie w postępowaniu linii krwi w 

pełni kompatybilnych z aparatem Fresenius 4008 B i 4008 S, które od wielu lat są 

dystrybuowane przez naszą firmę do wiodących ośrodków dializacyjnych w kraju. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 składanie ofert na poszczególne 

pozycje, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości 

wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a zamawiającemu wybór 

najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 dializatorów z błoną 

syntetyczną – polinefronową, w poz. 2 o powierzchni 1,5m² i w poz. 3 o powierzchni 

1,7m² i w poz. 4 o powierzchni 2,1m², spełniające pozostałe wymogi siwz. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów w 

pakiecie 3: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z 

poliuretanu  o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o 

długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami 

zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, 
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taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy 

normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła 

cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania 

końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. 

Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie 

wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia 

i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 

sztuk w opakowaniu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 6. Dotyczy pakietu 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do 
hemodializy 14Fr lub 16Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm 
do wybory przez zamawiającego  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia 
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, strzykawkę, łącznik prowadnika Y, 
prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J, skalpel, rozszerzacz z 
powłoczką hydrofilowa, zdejmowana koszulka introduktora, tepy zakrzywiony tunel z 
mankietem, taśma mocująca cewnik, korki do wstrzykiwań. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy 

Zamawiający wymaga cewnika dwukanałowego permanentnego posiadającego obrotowe 

skrzydełka, poprawiające komfort użytkowania przez pacjenta.  

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 3. Prosimy także o doprecyzowanie czy zgodnie z 

rozporządzeniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr AOTMiT-WT-

553-20/2015 Zamawiający wymaga cewnika z natężeniem przepływu na poziomie 450-

500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych. w przypadku negatywnej odpowiedzi 

prosimy o informacji czym Zamawiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji?  

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie 9. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 2 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 12FR i długościach: 15 cm,  
17 cm, 20 cm, 25 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, 
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rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 
0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 
cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące 
cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 

Odp. Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 10. Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 6 poz 1 i utworzy osobny podpakiet, co 
pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i 
tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu wybór 
najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

 Z poważaniem  

  

                     DYREKTOR 

             Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

                          mgr Artur Baranowski   

 

Sporządził:         

http://www.szpital-chrzanow.pl/

