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Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na  dostawę zestawów do zamykania wad wrodzonych serca. Poniżej podajemy treść
pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w
zadaniu  nr  5  koszulek  naczyniowych  długich  z  zastawką  hemostatyczną  i  portem
bocznym,  zbrojonych  na  całej  długości,  z  wysoką  wytrzymałością  na  zaginanie,  z
dilatatorem w zestawie dla wszystkich rozmiarów, pokryciem hydrofilnym i markerem na
dystalnej części końcówki dostępnych w 3 różnych konfiguracjach:
-  średnice  6,  7,  8F  (śr.  wew.  0.087”,  0.100”,  0.113”),  kompatybilne  z  prowadnikiem
0.038”, długości 90 lub 110 cm (dla 6F), końcówka atraumatyczna z 2-stopniową strefą
przejścia redukująca uszkodzenie naczyń, zastawka ręcznie regulowana , końcówka prosta
- średnice 7, 8F (śr. wew. 0.100”, 0.113”), kompatybilne z prowadnikiem 0.035”, długości
110  cm,  z  miękkim  poszerzadłem  typu  high-flex,  boczną  zastawką  i  końcówką  typu
multipurpose
- średnica 6F (śr. wew. 0.087”), kompatybilna z prowadnikiem 0.038”, długości 90 cm,
końcówka atraumatyczna z 3-stopniową strefą przejścia redukująca uszkodzenie naczyń,
zastawka ręcznie regulowana, końcówka prosta.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie koszulki.

Pytanie dot. zadania 1:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawów  do  zamykania  wad
wrodzonych  serca  typu  ASD i  PFO o budowie  dysków nitinolowych  o następujących
parametrach:
- łączenie dysku z systemem doprowadzającym w systemie wkręcanym
- dostępne rozmiary ASD w zakresie  6 -42 mm (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42)
- dostępne rozmiary PFO 18, 24, 30, 34 mm
- druty nitinolowe preoksydowane celem zmniejszonego uwalniania niklu
-  powierzchnia  dysku  lewoprzedsionkowego z  wystającym elementem konstrukcyjnym
(dostępne również bez)
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w zadaniu  2
urządzenia  do  zamykania  uszka  lewego  przedsionka  o  konstrukcji  jednoczęściowej
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wykonanego z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu) o konstrukcji samorozprężalnej z
10-  cioma  aktywnie  fiksującymi  się  ramionami;  po  stronie  proksymalnej  urządzenie
pokryte  izolującą  membraną  o  gęstości  160  mikronów,  fabrycznie  zamontowane  na
cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji  lub całkowitego usunięcia w czasie
zabiegu; koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE ze znacznikiem
platynowo-irydowym; dostępne rozmiary urządzenia: 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm i 33
mm; średnica koszulki dostępowej 12F (ID) 14F (OD) - dostępne 2 krzywizny koszulki
dostępowej;  skuteczność  kliniczna  okuldera  udokumentowana  międzynarodowym
randomizowanym, prospektywnym badaniem klinicznym, pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego

 Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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