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Wszyscy Wykonawcy

ZP-976/18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla
Oddziału Chirurgii Naczyń (znak sprawy: Z/9/PN/18)

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi

1. Czy w zadaniu 6 Zamawiający dopuści balon lekowy kompatybilny z prowadnikami 0,014 i 0,018
o średnicy 2-8 mm, długości 30-200 mm. Długość cewników 80,90,135,150 mm. Balon pokryty
lekiem paklitaksel w technologii TransPax?

Odp. Nie.

2. Czy w zadaniu 4.1 Zamawiający dopuści stent samoprozprężalny ze stopu stali z kobaltem,
kompatbilny z prowadnikiem 0,014, System dostawczy monorail, o długości 135cm i średnicy 5 i 5,9
F. Stent pleciony-Mesh o geometrii zamkniętych cel, o dużej elastyczności i mozliwosci dopasowania
do kaształtu naczynia.Stent całkowicie repozycjonowalny. Średnice 4-10mm, długości 30,40,50 mm?

Odp. Nie.

3. Czy w zadaniu 4.2. i 4.3 Zamawiający dopuści cewnik balonowy w systemie RX  o dł 80-150mm,
kompatybilny z prowadnikiem 0,014 i 0,018, o średnicy od 1,5mm do 7mm ( co 0,5mm) i 8mm.
Długości 10,15,20,30,40,60mm .Kompatybilne z koszulką 4Flub 5F. Ciśnienie nominalne 6atm,
RBP14 atm?

Odp. Nie.

4. Czy w zadaniu  4.4 Zamawiający dopuści prowadnik 0,014 z sytemem do neuroprotekcji o dł 190  i
300 cm z miekką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra obracalny.Filtr w postaci pętli nitinolowej
samorozprężalnej?

Odp. Nie.

5. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez dodanie do pkt 2.4.
 podpunktu 2.4.1 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, raz na
kwartał kontroli terminu ważności asortymentu pozostającego w depozycie.”

Odp.  Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

6. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez dodanie do pkt 2.4.
 podpunktu 2.4.2 o następującej treści:  Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może
zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.”

Odp.   Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

7. Czy w zadaniu 6 Zamawiający dopuści do oceny balony lekowe z powłoką lekową składającą się
z cząsteczek Paclitaxelu 3,0 µg/mm² i kwasu Shelloic? Cewniki balonowe dostępne w średnicach od
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm i długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120 i 150 mm. Dwie długości systemów
dostawczych: 80 cm i 135 cm.

Odp. Nie.


