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                                                   Poznań, dnia  06.02.2017r 

             Dz. Z. P. 75/ 20/17                                                       

                    

    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:  

Zestaw  nr  1  z  dnia  30. 01. 2017r   
 
1. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu? 

- Czy Zamawiający dopuści w części 1 port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami: komora i przewód wprowadzający wykonane z 

tytanu obudowa wykonana z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami w miejsce otworów do przyszycia, wysokość portu 10,6mm, waga 

portu 4,6g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml, cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica 

wewnętrzna 1,0mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, długość cewnika oznaczona co 1 cm i opisana co 5cm, możliwość 

wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, z zestawem akcesoriów 

wprowadzających: strzykawka 10ml, standardowa igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w 

podajniku 0.035"x50 cm, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, 

tunelizator o tępych zakończeniach, standardowa igła do portu ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania 

kontrastu pod ciśnieniem do 325psi), sterylny rękaw do USG (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia 

rękawa, sterylny żel do USG? 

 

Odp:  Zamawiający dopuszcza.   

 
 

Zestaw  nr  2  z  dnia   30. 01. 2017r   
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet 1 
 
Mając na uwadze fakt, że Zamawiający podał bardzo dokładne parametry wskazujące na to, iż dostarczone porty powinny spełniać warunki 
z zachowaniem najwyższej staranności jeśli chodzi o ochronę zdrowia i życie ludzkie. Stąd też prosimy Zamawiającego o uściślenie, czy 
port naczyniowy powinien być dodatkowo wyposażony w: 
- znakowanie cewnika na całej jego długości? 
- czy cewnik ma być pokryty powłoką radiocieniującą? 
- czy Zamawiający wymaga atraumatycznej radiocieniującej końcówki cewnika? 
- czy Zamawiający wymaga zmniejszenia ryzyka zakażeń i zwiększenia efektywności przepływu, co znacznie minimalizuje liczbę 
interwencji poprzez wprowadzenie owalnej komory portu, nie posiadającej tzw. martwych stref? 
- otwory do przyszycia portu mają być wypełnione silikonem? 
- czy zestaw ma być wyposażony w pakietu edukacyjny dla pacjenta? 
 
Prosimy o uzasadnienie w przypadku negatywnej odpowiedzi. Pozwoli nam to zrozumieć rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. 
 
Odp:  Zgodnie z SIWZ .   
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Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet nr 1 
 
Zamawiający wprowadził wymóg ciśnienia powyżej 320PSI. Nie określił jednak wskazań do infuzji jeśli chodzi o przepływ (ml/s lub 
ml/min). Dlatego prosimy o wyjaśnienie jakiego maksymalnego przepływu wymaga Zamawiający? 
 
Odp:  Zgodnie z SIWZ 
 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 1 
 
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zakresu tolerancji co do następujących parametrów: 
- długość cewnika do 60cm 
- średnica zewnętrzna cewnika 2,2 – 2,5mm 
- średnica wewnętrzna cewnika 1,0-1,3mm? 

                     
 Odp:  Zamawiający dopuszcza. 

 

      Z     poważaniem:  

z-ca dyr. d/s Technicznych 

inż. Czesław Walkowiak 

 

 


