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w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych wyrobów 
medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz radiologicznych 
 

     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 9 
Czy Zamawiający dopuści  balon do plastyki zastawki aortalnej wykonany z PEBA  (Polyether block amide) – 
związku chemicznego w wysokiej biokompatybilności, system o mniejszych od wymaganych średnicach 7 – 9F do 
wprowadzania na prowadnikach 0,035 cala? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści/ wymaga w pakiecie nr 13  Sterylny, jednorazowy? Stenty pokrywane ePTFE stalowe, 
wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu. Zamontowane 
fabrycznie na balonie. Średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10,12  mm z możliwością doprężenia oraz kloszowania stentu w celu 
lepszej akomodacji do anatomii oraz średnicy naczynia krwionośnego do 12mm. Dwa złote markery. Długości 
stentów: 16, 26, 37, 58mm. Długości systemu 80 i 135cm. System OTW. Niski profil przejścia. Kompatybilne z 
koszulką 6,7,8 F w zależności od rozmiaru. Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 8 i 9 Fr w zależności od 
rozmiaru. Ciśnienie nominalne 8 atm. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu nr 12 do odrębnego pakietu oraz dopuści opis: 
Filtr do żyły głównej o małym systemie wprowadzania z koszulką do usunięcia filtra, Możliwość wprowadzenia do 
żyły udowej i żyły szyjnej. Wprowadzanie przez śluzę 9F. Możliwość usunięcia filtra (haczyk do pętli).  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 zestawu drenów do krążenia pozaustrojowego według 
rysunku: 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 wysokiej klasy zestawów do IABP 
firmy Teleflex/Arrow z cewnikiem 7,5Fr i balonem o pojemności  30cc i 40cc, pozostałe parametry bez 
zmian. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 

2. Ad rozdz. VII pkt. 1.3 SIWZ 
Czy Zamawiający zaakceptuje wykazanie dostawy, której przedmiotem były wyroby medyczne?  

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu 
 
Pytanie 7 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 8  

4. Ad par. 10 ust. 1a) wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego lub nie 
wymienionego w terminie, za każdy dzień zwłoki, oraz wykreślenie zapisu, że kara ma być nie mniejsza niż 
100 zł za dzień – kara o tej wysokości może stanowić nawet 20% wartości nie dostarczonego towaru, lub 
więcej, jest więc niewspółmierna do przewinienia.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 9 
PYTANIE 1. DOTYCZY CZĘŚCI 4: 
Prosimy o dopuszczenie kaniul zgodnych z SIWZ o długości 39cm (wymagane 40cm) - tak nieznaczna różnica 
rozmiaru nie wpłynie na wartość użytkową produktu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 10 
Zadanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do przezskórnego założenia IABP wraz z balonem do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej o profilu 7 Fr i objętościach 35 cc i 40 cc? Pozostałe parametry oferowanego produktu pozostają 
bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 do przetargu ZP/220/81/17 wymaga dostarczenia oksygenatorów posiadających 
stalowy wymiennik ciepła, który w znaczącym stopniu zwiększa bezpieczeństwo pacjentów w czasie zabiegu. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 13  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 13  załącznika nr 4A 
do siwz stentów pokrywanych rozprężanych na balonie sterylnych, jednorazowych. Stent pokrywany PTFE, 
kobaltowo-chromowy, wycinany laserowo, pokryty jednostronnie, PTFE zamocowanym do wewnątrz na obu końcach 
stentu w celu zminimalizowania ryzyka oddzielenia materiału graftu, o porowatości 203 +/- 25µm. Zamontowany 
fabrycznie na balonie. Średnice 5, 6, 7, 8, 9, 10mm z możliwością doprężeń w celu lepszej akomodacji do anatomii, 
dwa cieniodajne platynowo-irydowe markery umieszczone pod balonem. 5 różnych długości stentów: 18, 22-23, 27-
28, 37-38, 57-58mm. Długość systemu 75 i 120cm. System OTW, niski profil przejścia, kompatybilne z koszulką 6 i 
7F w zależności od rozmiaru. Ciśnienie nominalne 8-9 bar. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
Zadanie nr 6: Zestaw do hemofiltracji 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zaoferowania 3 sztuk uchwytów do hemokoncentratora? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14 
Zadanie nr 6: Zestaw do hemofiltracji 
Czy Zamawiający po zakończeniu umowy przetargowej zwróci wykonawcy uchwyty do hemokoncentratorów 
dostarczone przez firmę w ramach umowy? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zwróci uchwytów po zakończeniu umowy. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy pakietu nr 1 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oksygenatora membranowego dla dorosłych w systemie otwartym z 
wbudowanym termowymiennikiem ciepła i zintegrowanym filtrem tętniczym, o wypełnieniu statycznym oksygenatora 
260 ml, z rekomendowanym zakresem przepływu krwi 1-7 l/min., z oddzielnym, niezależnym konektorem do 
podawania kardioplegii  LL ¼” oraz z rozwidlonym shuntem typu „Y” z wbudowaną zastawką jednokierunkową? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz i niniejszymi wyjaśnieniami. 
  

Pytanie 16 
Dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul żylnych jednostopniowych zagiętych pod kątem 90 stopni o długości 
38,1 cm (zamiast wymaganych 40 cm) z częścią łączącą 3/8 cala lub z niezależnie pakowanym łącznikiem 3/8 cala? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy pakietu nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli do odsysania krwi z lewego przedsionka lub komory z 
plastyczną, wtopioną prowadnicą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego wyrobu. 
 

 
Pytanie 18 
Dotyczy pakietu nr 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do hemofiltracji z dostarczanym osobno zbiornikiem na 
ultrafiltrat? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że cena za zestaw będzie obejmowała hemofiltr i zbiornik. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy pakietu nr 8, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pierścieni do annuloplastyki zastawki mitralnej półsztywnych (z 
elastycznym przednim segmentem i usztywnionym segmentem tylnym) bez uchwytów do mocowania strun 
ścięgnistych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
  

Pytanie 20 
Dotyczy pakietu nr 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie silikonowych kaniul do podawania kardiopleginy dowieńcowo z 
elementem uszczelniającym, prostych (bez dostępności kaniuli zagiętej pod kątem 90 stopni) zakończonych miękką 
końcówką w kształcie kulki dostępnej w trzech rozmiarach (5,0; 5,7 i 6,7 mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21  
Dotyczy pakietu nr 10, poz. 2 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniul do podawania kardiopleginy wstecznie do zatoki wieńcowej z 
elementem uszczelniającym w rozmiarach 13 lub 15 FR (zamiast wymaganych 14 FR) z automatycznie napełnianym 
balonikiem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 22:  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, oksygenator membranowy dla dorosłych w systemie otwartym z wbudowanym 
wymiennikiem ciepła,  dopuszcza oksygenator o niżej wymienionych parametrach: 

• oksygenator  membranowy dla dorosłych w systemie otwartym z twardą obudową 
• powłoka wewnętrzna pokryta substancją nietrombogenną 
• minimalny czas pracy 6h  
• powierzchni wymiany gazowej 1,75 m2 
• zintegrowany poliuretanowy wymiennik ciepła o powierzchni 0,43 m2 
• umożliwiający pracę w systemie otwartym lub z użyciem podciśnienia. 
• objętość wypełnienia statycznego 219ml 
• objętość zbiornika kardiotomijnego 4500 ml 
• zbiornik kardiotomijny twardy szczelny wyposażony w zastawkę dwukierunkową regulującą ciśnienie w 

układzie z możliwością wykożystania do drenażu pooperacyjnego. 
• wydajność wymiennika ciepła min. 65% dla QB 4 l/min zgodnie z załączonym poniżej wykresem  
• zakres przepływu od 0,5 do 8 l/min. 
• wlot linii żylnej ½ cala 
• wlot linii tętniczej 3/8 cala 
• 4 złącza wejściowe przewodów ssących ¼ cala  
• 6 złączy typu luer z filtrem  
• oddzielny, niezależny konektor, łącznik do podawania kardioplegii 1/4 cala z zastawką jednokierunkową. 
• porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i kardiotomii żylnej. 
• pozostałe parametry bez zmian 
• Wykres wydajności wymiennika ciepła 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 kaniule tętnicze aortalne zagięte, dopuszcza kaniule w rozmiarze 21Fr i 24Fr o 
długości 23 cm – pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 kaniule żylne jednostopniowe zagięte pod kątem 90o dopuszcza kaniulę w rozmiarze 
22Fr i 24Fr o długości 35,5 cm – pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 PZP dokonuje zmiany wysokości wadium jakie 
Wykonawcy winni wnieść składając ofertę na zadanie nr 13.  
W przypadku składania oferty na zadanie 13 Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 1.800,00 zł.  
W związku ze zmianą wymaganej wysokości wadium na zadaniu 13 w przypadku składania ofert na wszystkie 
zadania Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 70.950,00 zł. 
 
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do dnia 08-12-2017r do godz. 12:30 
- otwarcie ofert do dnia 08-12-2017r do godz. 13:00 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                
   
                                                                                     Z poważaniem  
 
 
 
 

….……………………………… 
            DYREKTOR SPSK-2  

 
 
 


