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w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa którego przedmiotem jest dostawa wyrobów 
medycznych do operacji kardiochirurgicznych 
 

     Wyjaśnienia 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1  - dotyczy zadania nr 6 
Czy Zamawiający dopuści pierścień do plastyki zastawki trójdzielnej z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej 
plastikowej tacy zamiast w metalowym pudełku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej. 
 
Pytanie 2  - dotyczy zadania nr 8 
Czy Zamawiający dopuści bezstentową biologiczną protezę aorty wstępującej z zastawką aortalną z wielorazowymi miarkami 
umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem, że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej. 
  
Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 9                
Czy Zamawiający dopuści kaniule do podawania kardiopleginy w operacjach mini-inwazyjnych o długości 31 cm? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 10 
Czy Zamawiający dopuści biologiczne stentowe protezy zastawki aortalnej i mitralnej z wielorazowymi miarkami umieszczonymi 
w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób z zastrzeżeniem, że opakowanie musi się nadawać się sterylizacji plazmowej. 
 
Pytanie 5. Dotyczy Zadania 10: 
Prosimy o dopuszczenie zastawek biologicznych AORTALNYCH z tkanek biologicznych, w rozmiarach 19mm-27mm oraz 
MITRALNYCH w rozmiarach 25mm-33mm; Zastawka, którą pragniemy zaoferować posiada NAJNIŻSZY profil na rynku i 
ponad 30-letnie doświadczenie firmy w produkcji ww. produktu . Mocowanie na elastycznym stencie wykonanym z polimeru 
acetylowego pokrytego poliestrem, kołnierz zewnętrzny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową; Wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający w siwz nie warunkował oferty wysokiej profilu zastawki. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
siwz. 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 
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