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Konin, 05.01.2022 r. 

WSZ-EP-33/2021/19/2022  

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla 
potrzeb Stacji Dializ”,  nr sprawy WSZ-EP-33/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Treść pytania nr 1:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 3,4,5 
Czy Zamawiający w pozycji 3,4,5 pakiet 10 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z 
opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki 
w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 
dla pozycji 3 – 19/40 cm, 
dla pozycji 4 – 23/44 cm, 
dla pozycji 5 – 55/76 cm? 
 
Charakterystyka zestawu: 
 
- radiocieniujący cewnik 
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki 
- silikonowe przedłużki 
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne 
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze 
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 
- kompatybilny z MRI 
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo 
wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, 
która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- adapter wypełniający 
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze 
- igła wprowadzająca 18G 
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr 
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- nasadki iniekcyjne Luer Lock 
- kleszczyki – 2 szt. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
Treść pytania nr 2:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 3,4,5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,4,5 z pakietu 10 i stworzy osobny pakiet dla 
tych pozycji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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