
1 

 

 

 
OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2021 - aktualizacja 
(art. 135 pzp) 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, 

w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 

zgodnie z art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO  

I WIELORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

Z dnia: 10-06-2021r. 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL./FAX 58.777.66.73  

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 
Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl 

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689 

 

Uwaga. 

Jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w przypadku 

złożenia oferty na ten asortyment, Wykonawca we własnym interesie powinien czytelnie 

zaznaczyć pod tabelami  (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, 

znajdującymi się w załaczniku nr 3 do SWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że składa 

swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (Zamawiający sugeruje aby wskazać 

numer pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - 

cenowych, których pytanie / pytania dotyczą). W przypadku nie dokonania zaznaczenia j.w., 

wszelkie skutki wypływajace z niejasnosci co do przedmiotu zamówienia dzialają  

na niekorzysc Wykonawcy i oferta taka może podlegać odrzuceniu bez wcześniejszego 

wezwania do udzielenia wyjaśnień. 

Wszelkie ewentualne przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi 

wskazanymi w SWZ przez Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie 58 

Dotyczy odpowiedzi do pakietu 24 

Związku z tym iż odpowiedzi zamawiającego stoją w sprzeczności z SWZ a proponowany 

produkt  posiada wszytkie dokumenty dopuszczenia do obrotu i spełnia najsurowsze normy dla 

cewników o wysokich przepływach , informujemy , że na podstawie  

SWZ - XVIII. Kryterium: Cena oferty Waga - 100 % -  

I SWZ XV. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

  

http://www.szpitaletczewskiesa.pl/
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Zamawiający użył  patentu 

Pierścień wrastania tkanki w 

Sure Cuff 

 

30)  Jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, może opisać go przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co w takim wypadku oznacza, że 

dopuszcza się rozwiązania równoważne. Ilekroć w SWZ pojawi się nazwa własna danego 

produktu / producenta, oznacza to, że Zamawiający dopisuje pojęcie „lub równoważne”. 

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności Zamawiający określa następująco:  

   

Zasady równości i proporcjonalności nakładana na  zamawiającego obowiązek równego 

traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie 

postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców 

ze względu na ich właściwości dlatego proponujemy  ofertę lepszą  jako równoważną 

na  produkt , który nie wpływa na funkcjonalność użytkową przedmiotu 

zamówienia  umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu 

leczenia i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym 

zapewnieniu rezultatów ekonomicznych.: 

Cewnik permanentny nowej generacji (USA)- duży przepływ przy nie wielkiej różnicy 

ciśnień  przekrój 15,5 Fr, ( specjalny kanał dla prowadnicy  umożliwia łatwe 

wprowadzanie cewnika mimo zakrzywionej końcówce - nie uszkadza prowadnica światła 

wewnętrzenego  cewnika -ZALETA ) dwuświatłowy, podwójne D ( tak samo jak 

końcówka rozdwojona zapobiega wystąpieniu zakrzepicy ) ,obrotowe skrzydełka ( 

wygoda dla pacjenta i obsługi ) ) mufka wykonana z poliestru, odpowiednio 

zaprojektowany cewnik zapewnia odporność na zagięcia przy jednoczesnym zachowaniu 

elastyczności, wykonany z  unikalnego materiału Durathane (ulepszony carbothane) . 

Odgięta końcówka zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy, specjalny, odpowiednio 

umiejscowiony kanał dla prowadnicy umożliwia łatwe wprowadzenie cewnika środkiem 

naczynia przy odpowiednio zakrzywionej końcówce cewnika. Końcówki luerowskie 

wykonane z termoplastycznego poliuretanu, końcówki z zabezpieczeniem i opisaną 

objętością wypełniania.  

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 

43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego 

Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, 

Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką 

hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy 

wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki 

iniekcyjne. 

prosimy o informację czy Zamawiający nie popełnił omyłki w udzieleniu  odpowiedzi w 

oparciu o zapisy w SZW i ponownie prosimy dopuszczenie proponowanego cewnika , który 

spełnia wymogi zawarte w SWZ i jest produktem równoważnym w zakresie 

funkcjonalno użytkowym , nigdy produkt nie tworzył powikłań i jest stosowany w Klinkach 

i szpitalach w Polsce i na świecie , do wglądu na życzenie sa dostępne referencje . 
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Odpowiedź:  

Kwestia wskazana powyżej dotyczy odpowiedzi na pytania 12.1 i 12.2. Zamawiający 

pragnie zwrócić uwagę, iż odpowiedzi Zamawiającego, o czym mowa powyżej, nie stoją w 

sprzeczności z zapisami SWZ. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że ma prawo nabyć 

produkty, które są mu niezbędne, a nie te, które chciałby Wykonawca, aby zostały przez 

niego sprzedane. Zamawiający jako podmiot leczniczy i jednocześnie praktyk, ma 

większe doświadczenie, poparte stosowanymi przypadkami klinicznymi niż Wykonawca - 

w zakresie wykorzystania cewników. Wobec tego Zamawiający jest w stanie najlepiej 

ocenić jak poszczególne parametry wpływają na proces leczenia i reakcje pacjentów oraz 

skutki użycia danych produktów, co jest wartością nadrzędną. Zamawiający uznał, iż 

zgodnie z jego praktyką najlepszymi dla niego są cewniki dwukanałowe (podwójne 

światło) o rozmiarze 14,5Fr. I takie ma prawo kupić.  

Niezależnie od powyższego Zamawiający ponownie przeanalizował, czy zastosowanie 

cewników z systemem wskazanym przez Wykonawcę powyżej, mając na uwadze 

możliwość pracy z produktami tworzonymi w nowych technologiach zasługuje na 

uwzględnienie przy zachowaniu tożsamej funkcjonalności użytkowej. Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie powyższych cewników, tym samym zmieniając odpowiedź do 

zapytania 12.1. na „ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA”, oraz także zmienia odpowiedź na 

pytanie 12.2 na NIE DOTYCZY.  

 

 

 
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński 
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