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SR/XV-270-47(1)-SS/18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą
systemu do hemofiltracji.
SR/XV-270-47-SS/18
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą
systemu do hemofiltracji.
PYTANIE:

Czy Zamawiający
dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy,
wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa
cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez
bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi
przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:
Dla pozycji 8 – 17 cm
Dla pozycji 9 – 20 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu,
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm,
długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm,
strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz
hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne,
umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)
oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8, 9 z pakietu zbiorczego i stworzy
osobny pakiet dla tych pozycji?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
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