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                                                   Poznań, dnia  30.01.2017r 

             Dz. Z. P. 75/ 14/17                                                       

                    

    Uczestnicy  postępowania   

                prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  poniżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach   wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  portów 

naczyniowych pod kontrolą USG . 

                 

       WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu    

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na  

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze. zm.) 

wyjaśniam:  

Pytanie  nr  1  z  dnia  26.01.2017r   
 
Część 1 

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 10 mm i wadze 8 g, średnia 

podstawy 24mm, 4 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,27 ml, średnica przegrody 10mm, powierzchnia nakłucia 0,8 cm²,  komora portu o 

kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys 

kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy 

zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem 

od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna 

prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym 

uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z 

gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z 

rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu z dołączonym paszportem w 

języku poskim oraz dodatkowo zestaw do USG, w skład, którego wchodzi: tacka,2 patyczki zakończone gąbką, 3 miseczki, papierowy ręcznik,, 

elastyczna opaska, osłona na głowicę z kablem,20ml saszetka żelu do USG? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

 

Pytanie  nr 2   z  dnia  27.01.2017r   
 

                
Dotyczy części nr 1: 

 
1. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z komorą wykonaną z tytanu, a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

2. Czy zamawiający dopuści port naczyniowy z łącznikiem zintegrowanym  z dyszą portu ( w proponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby 

dodawania drugiego łącznika)? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy niskoprofilowy o wysokości 11,5mm, z komorą o średnicy 9,5mm? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
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4. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy w poliuretanowym cewnikiem o długości 76 cm, o średnicy zewnętrznej/ wewnętrznej: 

2,6/1,6mm, z oznaczeniem długości co 5 cm i opisanym co 10 cm? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z prowadnikiem o długości 50 cm, bez oznaczenia długości? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy, który w zestawie zawiera igłę Hubera z drenem o długości 20,3cm? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z cewnikiem odpornym na ciśnienie 300psi? 

           Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy dostarczony wraz z zestawem wprowadzającym składającym się z: cewnika, łącznika, igły 

prostej, igły tępej, haka żylnego, cienkościennej igły wprowadzającej, zestawu rozszerzadło/kaniula rozrywalna, prowadnicy typu „J”, igły 

zagiętej 90 �, igły z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu, dwóch strzykawek 12ml, przyrządu do tunelizacji?  W zestawie brak: rękawa do 

sondy USG, gumek do zabezpieczenia rękawa, żelu do USG. 

      Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 
 
 

Pytanie  nr  3   z  dnia  26.01.2017r   
      

Część nr 1 – Porty naczyniowe 

 

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: Port niskoprofilowy, przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (21bar/300psi), 

z komorą tytanową i kołnierzem z tworzywa sztucznego ( wys. 10,3 mm) posiadający 3 otwory mocujące, średnica membrany   8 mm, waga 

3,5g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 4,8F (przepływ 14ml/min) lub 6,6F (przepływ   30ml/min) z oznaczeniem długości 

co 1 cm oraz  atrumatycznym zakończeniem od strony pacjenta,  wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła 

punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna  z  rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; 

igła Hubera z drenem – 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni  – 22G, 25mm, tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw 

akcesoriów do identyfikacji portu naczyniowego - bransoletka (purpurowa), karta pacjenta, breloczek do kluczy, do portu dołączone 

instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim ? 

               Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie zaoferowanie najwyższej jakości portów produkcji 

niemieckiej firmy pfm medical. 

                

              Odp:   Zgodnie z  SIWZ. 

 

            Z     poważaniem: 

z-ca dyrektora  ds. Technicznych 

         inż. Czesław Walkowiak 

 

 

 


