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Znak sprawy ZP/220/01/18 

w sprawie: dostawy cewników i igieł dializacyjnych dla Ośrodka Dializ SPSK-2 w Szczecinie. 

 

WYJAŚNIENIA 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 

t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający, w zakresie Zadania  nr 2 poz. 1 i 2 dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy 

sterylizowanymi tlenkiem etylenu, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 2: dotyczy: ZP/220/01/18, Zadanie nr 1 - Cewniki do dializ, ilość pozycji 5, pozycja 3 

 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 

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

15 cm, 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: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.   

 

Pytanie 3: dotyczy: ZP/220/01/18, Zadanie nr 1 - Cewniki do dializ, ilość pozycji 5, pozycja 4 

 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi z kolorystyczne 

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

15 cm, 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: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 4: dotyczy: ZP/220/01/18, Zadanie nr 1 - Cewniki do dializ, ilość pozycji 5, pozycja 5 

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

dwukanałowym  15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 

32cm (długość od mufy- 27cm),  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. 

  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, pozycji 4 oraz pozycji 5  z Zadania nr 1 i stworzy osobny 

pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się                           

na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ; zamawiający nie wyraża zgody                    

na wydzielenie.   

 

Wykonawca III: 

Pytanie 5: Dotyczy: ZP/220/01/18 zadanie 1 pozycja 5    termin  składania ofert: 27.02.2018 

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 długości od mufy 

do końca cewnika/długości całkowitej:  19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 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 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? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu? 

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ; zamawiający nie wyraża zgody                    

na wydzielenie.   

 

Pytanie 6: Dotyczy: ZP/220/01/18  zadanie 1 pozycja 4 termin składania ofert:  27.02.2018 

1. Czy Zamawiający dopuści 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 
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przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 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? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  4 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ; zamawiający nie wyraża zgody                    

na wydzielenie.   

 

Wykonawca IV: 

Numer pakietu nr 3  

 

Pytanie 7: Czy Zamawiają dopuści w pakiecie nr 3 pozycji nr 3 cewnik dwukanałowy prosty Cewnik wykonany                        

z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka 

zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie 

litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami                                            

do mocowania,1skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione;                 

13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji nr 4 Cewnik dwukanałowy czasowy z ramionami 

zakrzywionymi Cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica                 

12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą 

o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchome 

skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz 

zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.   

 

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji nr 5 Cewnik naczyniowy permanentny Rozmiar 14,5 

Fr. - odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm.   

Rozmiar 16 Fr. - odległość od mufki do końcówki cewnika19,23,27,31,35,42 cm.  

Pierścień wrastania tkanki SureCuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabiezpiecza cewnik na swoim 

miejscu. 

Materiał cewnika - carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta)   

Przepływ do 400 ml/min.   Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm - końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte                   

w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.                                              

Cewnik z ramionami w dwóch wersjach: prostymi i zakrzywionymi.  

Lub  
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Rozmiar 14,5 Fr. - odległość od mufki do końcówki cewnika15,19,23,27,31,35,42 cm. Rozmiar 16 Fr. – odległość                 

od mufki do końcówki cewnika 19,23,27,31,35,42 cm.  

Pierścień wrastania w tkanki SureCuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na 

swoim miejscu.  

 Materiał carbothane (elastyczność i miękkość cewnika dla większego komfortu pacjenta).  

Przepływ do 500 ml/ min.  - rozdwojona końcówka cewnika, recyrkulacja przy odróconym przepływie w liniach 

tętniczej    i żylnej poniżej 2% 

Otwory wycięte w systemie 360 st. - gladka stożkowa końcówka dla łatwego wprowadzania prowadnika. Cewnik                        

z ramionami w dwóch wersjach: prostymi i zakrzywionymi. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

Z poważaniem, 

 

 

  …………………………………… 

     DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. K. Rogiewicz 
 

Kontakt: DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


