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  Zamość, dnia 05.02.2018 r.

AG.Z.2150.31.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania 

      Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u dla
Oddziału Kardiochirurgii wpłynęły pytania. 

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera 12 F/28,5
cm,  sterylny  zestaw  jednorazowego  użytku  przeznaczony  do  minimalnie  inwazyjnego
przezskórtnego dostępu do jamy opłucej metodą Seldingera, zestaw składa się z drenu do opłucnej
12 F/28,5 cm o atraumatycznej końcówce, ze znacznikiem widocznym w zdjęciu RTG z dwoma
otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem), skalowany co 2 cm, z zastawką
hemostatyczną , w zestawie igła wprowadzająca 16G/80 mm, skalowana co 2 cm, strzykawka 10
ml,  skalpel,  prowadnica  J  z  aplikatorem 50 cm,  kranik  trójdrożny ,  łącznik  Luer  Lock  męski/
stożkowy, zestaw na sztywnej tacce, podwójnie pakowany? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu nr 3 :
Zestaw  do  drenażu  opłucnej  metodą  Seldingera  ,  sterylny  zestaw  jednorazowego  użytku
przeznaczony  do  minimalnie  inwazyjnego  przezskórnego  dostępu  do  jamy  opłucnej  metodą
Seldingera. Cewnik osadzony na rozszerzadle służącym do wprowadzania do opłucnej, usuwanym z
cewnika po umieszczeniu zestawu w opłucnej, metodą Seldingera. Zestaw zawierający:

– skalpel
– echogeniczną igłę wprowadzającą umożliwiającą założenie drenu pod kontrolą USG
– ekstrasztywny prowadnik Amplatz o zakończeniu J
– Rozszerzadło 
– Wprowadzacz do drenu 
– Radiocieniujący cewnik  do  drenażu poprawiający wizualizacje  w RTG w rozmiarze  do

wyboru przez Zamawiającego : 12Fr długość 22 cm 3 otwory, 14Fr długość 41cm 4 otwory. 

Odpowiedź:
Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla
Oddziału Kardiochirurgii. 
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Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 5  
Czy Zamawiający  dopuszcza  w  miejsce  pierwotnych  parametrów prowadnik  hydrofilny  o  zakończeniu
prostym i zagiętym 45 º              

Odpowiedź:
Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału
Kardiochirurgii. 

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wymaga introduktora 8F z metalowym widocznym oplotem z zastawką
hemostatyczną i portem bocznym , zakończonym kranikiem trójdrożnym, prowadnik typu „J” , w zestawie
igła prosta? 

Odpowiedź:
Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału
Kardiochirurgii. 

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 wymaga introduktora 9 F z metalowym widocznym oplotem z zastawką
hemostatyczną i portem bocznym , zakończonym kranikiem trójdrożnym, prowadnik typu „J” , w zestawie
igła prosta? 

Odpowiedź:
Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału
Kardiochirurgii. 

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu opłucnej metodą
Seldingera 14 F/23 cm, sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego
przezskórnego dostępu do jamy opłucnej  metodą Seldingera  ;  zestaw składa się  z  cewnika z  tworzywa
sztucznego o atraumatycznej niebieskiej elastycznej końcówce, ze znacznikiem widocznym na zdjęciu RTG,
cewnik  zagięty  aby  zapobiec  zasysaniu  do  ściany  opłucnej  ,  cewnik  z  dwoma  zakończeniami-  jedno
wyposażone w zacisk , drugie w miękki koniec do ewentualnego podłączenia drenażu , rozszerzadło służące
do  wprowadzania  do  opłucnej,  usuwane  po  umieszczeniu  zestawu  w  opłucnej  metodą  Seldingera  ;
w zestawie strzykawka Raulersona z tłokiem gumowym, skalpel, prowadnik stalowy z zakończeniem typu
„J” z jednej strony z drugiej miękki prosty , 2 igły punkcyjne 18Ga; 6,35 cm, oraz 16,5 cm 1 prosta stalowa
kaniula z rozszerzadłem 11Ga,  dł.  26,7 cm,  zestaw pakowany pojedyńczo ,  data  ważności  i  nr  serii  na
opakowaniu indywidualnym ? 

Odpowiedź:
Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału
Kardiochirurgii. 

          Z-ca DYREKTORA 
                                                                           SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
                                                                                  SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
                                                                               im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
                                                                                                 ds. Lecznictwa
                                                                                               (-)    lek. med. Marek Lipiec
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