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Wszyscy Wykonawcy

ZP- 2851 /18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artytkułów medycznych jednorazowego użytku dla
Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej oraz dla Oddziału Kardiochirurgii (znak sprawy:
Z/31/PN/18)

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

1. Dotyczy zadania 5:
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5, dopuści złożenie oferty z cewnikiem wyposażonym w jeden
marker radiocieniujący, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5, dopuści złożenie oferty z cewnikiem wyposażonym w jeden
marker radiocieniujący, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

2. Dotyczy zadania 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 zestawów do zamykania naczyń po
nakłuciu tętnicy udowej 5-6-7-8F, po usunięciu koszulki, po dostarczonym prowadniku, bez cewnika
balonowego, gdzie elementami zamykającymi naczynie są kotwica polimerowa i korek kolagenowy
połączone nicią, całość całkowicie resorbowalna w czasie 60 – 90dni, z terminem przydatności 12
miesięcy od daty produkcji. Produkt o dowiedzionej i przebadanej skuteczności w badaniach.

Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

3.    Dotyczy zadania 3:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3:
Oxygenator z membraną polimetylopentenową, zestawem drenów i pompą centryfugalną
powierzchnia wymiennika ciepła 0,14 m 2
przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 5 dni
objętość wypełnienia statycznego oxygenatora 150 ml
łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala
powierzchnia membrany 1,2 m2
zakres przepływu krwi od 0,5 do min 5,0l/min
głowica pompy centryfugalnej wbudowana w zestaw, okres sprawności 5dni, maksymalny przepływ
5l/min, wypełnienie 57ml
powierzchnie wchodzące w kontakt z krwią pokryte powłoką biokompatybilną
opakowanie zewnętrzne min podwójne
całość zapakowana w kompletny zestaw w opakowaniu zbiorczym.
Zestaw zgodny z załączonym schematem ECM0028.

Odp. Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu zmiany należy uwzględnić w Załączniku
nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Dotyczy zadania 5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 5 cewników do aspiracji skrzeplin:
− Długość 145 cm



− Dostępny w wersji 6F i 7F
− Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm
− Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie
− Zewnętrzna średnica cewnika (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym):

6F : 0,067”/0,067”/0,051”
7F: 0,078”/0,078”/0,063”

− Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspiruącego) w odcinku
dystalnym/środkowym/proksymalnym
6F: 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2
7F: 1,43 mm2/1,26 mm2/1,54 mm2

− Prędkość ekstrakcji (wody)  6F: 1,6 ml/s    7F: 2,8 ml/s
− Marker platynowo - irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki
− Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym
− Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą,
− 2 filtry na skrzeplinę.

Odp.  Zamawiający wymaga zaoferowania cewników spełniających  wszystkie wymagania SIWZ.

5.    Dotyczy zadania 7:
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej pod względem parametrów użytkowych, prosimy
o wyrażenie zgody na dopuszczenie sensorów do oksymetrii wraz z możliwością użyczenia -na czas
trwania Umowy – nowego aparatu najnowszej generacji, z ekranem dotykowym w systemie LED
z pełną gwarancją i serwisem, 4-kanałowy o wadze poniżej 6kg 0 5 wiązkach świetlnych LED, dzięki
którym pomiary są znacząco bardziej precyzyjne, niż pierwotnie wymagane w SIWZ.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie będzie się wiązała nie
tylko z możliwością wyboru spośród szerszej gamy ofert - gwarantując przy tym znaczną korzyść
ekonomiczną dla Zamawiającego,  ale przede wszystkim - mając na uwadze dobro pacjentów – możliwość
zaoferowania sensorów do oksymetru o najnowszej technologii, której główny aspekt korzyści klinicznych
opisujemy poniżej:
1) Pomiar jest liczbą absolutną, zatem wynik odczytywany na monitorze nie musi być w żaden sposób
interpretowany przez Zespół, jest on bowiem konkretną liczbą wyrażoną w procentach a nie jedynie trendem
pomiarów (jak oferuje firma dopuszczona w niniejszym postępowaniu);
2) Odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników  wynosi  jedynie 3,40% (podczas gdy dla technologii
opisanej w SIWZ odchylenie standardowe sięga aż 18-20% - stąd mogą to być jedynie trendy pomiarów
a nie wartości absolutne); Pomiar nie wymaga wstępnej linii odniesienia czyli bazy pomiaru - to w zasadzie
najważniejsza różnica technologiczna. LINIA ODNIESIENIA MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ U WIELU
PACJANTÓW.
Na poziom utlenowania krwi mogą wpływać między innymi: przyjmowane przez pacjenta leki, podawany
tlen, upośledzone funkcje serca lub płuc i wiele innych czynników. W takich przypadkach zdefiniowanie
„normalnego” poziomu bazowego może okazać się niezwykle problematyczne a wręcz niemożliwe. Liniowa
dokładność pomiarów na poziomie min.0.09  udokumentowana publikacjami.
3) Nasza technologia jako jedyna dysponuje badanami walidacyjnymi dla wszystkich grup wiekowych,
zarówno dla pomiarów mózgowych jak i somatycznych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.


