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Parczew, 02.03.2018 r. 
  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2018 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych 
terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów 
i materiałów eksploatacyjnych 
 
  

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane 
przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: załącznik nr 3 pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z 

kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek 

zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, 

termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i 

komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru 

właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość 

cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę 

wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa 

rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 

0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

  

Pytanie 2 
Dotyczy: załącznik nr 3 pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z 

kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek 

zaciskowych, cewnik 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, 

termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i 

komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru 

właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość 

cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę 
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wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa 

rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 

0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 oraz pozycji 9 z Pakietu zbiorczego 

i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych 

co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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