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SR/XV-270-13(1)-SS/19      Poznań, dnia 19.03.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku do 

Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. 

SR/XV-270-13-SS/19 
 

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 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku do 

Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu: 

Port w całości wykonany z tworzywa DELRIN® (żywica poliacetalowa) 

•  Średnica podstawy 32,0 mm 

• Wysokość 13,5 mm 

• Waga 7,2g 

• Średnica komory 12,5 mm 

• Objętość wewn. 0,6 ml 

• Możliwość min 2000 nakłuć                                                                                               

 • Z  kompletnym zestawem wprowadzającym 

Cewnik silikonowy 6,6 Fr, z otwartą końcówką, śr. wewn 1,0 mm, długość 76 cm prędkość przepływu 

> 500  

Cewnik silikonowy 9,6 Fr z otwartą końcówką, śr. wewn 1,6 mm, długość 76 cm prędkość przepływu 

> 500                                                                                                       

Cewnik silikonowy typu Groshong 8,0 Fr  śr. wewn 1,5 mm, długość 50 cm prędkość przepływu > 

1200 

 Cewnik Chronoflex 8,0 Fr (poliuretanowy) widoczny w RTG, śr. wewn 1,6 mm, długość 61 cm 

prędkość przepływu > 500      

 

Lub  

 

Port w całości wykonany z tytanu pokryty silikonem 

• Średnica 31,7 mm 

• Wysokość 14,5 mm 

• Waga 15,4 g 

• średnica komory 12,7 mm 

• Obj. wewn. 0,6 ml 

• Możliwość min. 2000 nakłuć   

• Z kompletnym zestawem wprowadzającym 

Cewnik silikonowy 6,6 Fr, z otwartą końcówką, śr. wewn 1,0 mm, długość 76 cm prędkość przepływu 

> 500   

Cewnik silikonowy 9,6 Fr z otwartą końcówką, śr. wewn 1,6 mm, długość 76 cm prędkość przepływu 

> 500                                                                                                       

Cewnik silikonowy typu Groshong 8,0 Fr  śr. wewn 1,5 mm, długość 50 cm prędkość przepływu > 

1200        

W skład każdego  zestawu wchodzi: 
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Ø  Port 1 szt. 

 
Ø  Cewnik  1 szt. 

 
Ø  Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt. 

Ø  Introduktor do metody  Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt. 

Ø  Prowadnica  „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt. 

Ø  Tunelizator 1 szt. 

 
Ø  Igła wprowadzająca 70mm do metody Seldingera1 szt. 

Ø  Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt. 

 
Ø  Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt. 

Ø  Igła Hubera 2 szt. 

 
Ø  Narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt. 

 
Ø  Strzykawka 1 szt. 

 
Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści: Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z 

poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w 

rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, 

znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2 FR śr. zew. 2,40 mm i śr. wew. 1,20 mm , długość 

60cm.Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację 

maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu 

wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy  rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, 

urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła 

wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 

325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 

mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie 

paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka? 

 

lub 

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 

g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 

13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 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 z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym 

uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, 
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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 polskim? 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów nieznacznie różniących się następujący 

cechami od tych opisanych w siwz: 

- port waga - 12,5 g, objętość komory 0,5 ml, komora w kształcie owalnym ułatwiająca przepływ  

i redukująca możliwość okluzji; 

- cewnik silikonowy, średnica wewnętrzna- 1,4 mm, długość 500 mm; 

- zestaw zawiera 1 strzykawkę 10 ml, 1 prostą igłę Hubera; 

Pozostałe parametry cez zmian. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, 

liczonego za każdy dzień zwłoki. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 


