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DZP – 27/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym na dostawę wyrobów medycznych 

dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca

Zamawiający informuje,  iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania

dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi

przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadników teflonowych spełniających

wszystkie kluczowe parametry SWZ; oferowane długości 150, 180 oraz 260cm (wymagana

długość 200cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza prowadniki teflonowe o długości 150, 180, 260 cm. 

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 7

Ze  względu  na  ofertę  konkurencyjną  cenowo  –  prosimy  o  dopuszczenie  cewników

diagnostycznych zbrojonych od niemieckiego producenta o poniższych parametrach: 

- Światło wewnętrzne dla 6F 1.40mm /.055”/, dla 5F 1.19mm /.047”/

- Dostępne długości cewnika 100 i 110 cm

- Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1000 PSI.

- Konstrukcja strefowa: trzy strefy sztywności na długości cewnika.

- Cewniki diagnostyczne do koronarografii, w tym cewniki typu „Judkins” do lewej i prawej

tętnicy wieńcowej. 

- Cewniki do wentrykulografii typu Pigtail.

- Cewniki o średnicy zewnętrznej 4-6F.



- Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają

miękką i atraumatyczną końcówkę

- Dostępne krzywizny: JR, JL, AL1, AL2, AR, PIG, TIG

Odp.: Wykonawca pomyli numerację pakietów, Zamawiający informuje, iż cewniki diagno-

styczne znajdują się w pakiecie nr 4. 

Pakiet nr 4 – Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 7

Zwracamy się  do Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej  wysokociśnieniowej

500Psi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rampy trójdrożne wysokociśnieniowe 500 Psi.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3

 Proszę  o  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia:  1.  Proszę  o  podanie  zakresu

rozmiarowego elektrod do czasowej stymulacji serca (4-7F?) 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zakres elektrod 4-7F.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3

Czy elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający

kontrolę głębokości wprowadzenia?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3

 Czy  elektrody  do  czasowej  stymulacji  serca  powinny  być  przeznaczone  do  ciągłego

używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Odp.: Zamawiający wymaga minimum 24 godzin.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi

powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Odp.: Zamawiający posiada na stanie kardiostymulatory zewnętrzne firmy Biotronic (Recor

S) oraz ITAM model MIP-801.
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Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3

Czy  w  oparciu  o  normę  PN-EN 60601-1  „Medyczne  urządzenie  elektryczne.  Część  1:

Wymagania  ogólne  dotyczące  bezpieczeństwa  podstawowego  oraz  funkcjonowania

zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających

te  wymogi,  czyli  posiadających  zabezpieczenie  elementów  łączących  z  aparaturą

(kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27

Załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1B do SWZ - dot. Pakietu Nr 27.odt. nie otwiera się,

pojawia  się  komunikat  o  uszkodzonym  pliku.  Proszę  o  udostępnienie  poprawnego

załącznika.

Odp.:  W związku z problemami z otwarciem pliku, Zamawiający udostępnia w/w plik w

formacie (.doc).

 Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącz-

nik nr 1A w zakresie pakietu nr 24.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1A do

SWZ.

                                                                                                Podpisał:
                                                                                                p.o. Z-CY DYREKTOR

                                                                                                 ds. Lecznictw
                                                                                                dr n. med. Janusz Kuśmierz
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