
DZP.3320.70.10864.20 Zamość, dnia 27 listopada 2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ 2.

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
Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu
nieograniczonego na  dostawę sprzętu  jednorazowego użytku dla  Stacji  Dializ.
Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie 1
„Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestawy ARROW do hemodializy
ostre niezawierające skalpela przy zachowaniu reszty parametrów w 100%?”

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie nr 1
„Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  do  dializ  dwuświatłowy,  wykonany
z  biokompatybilnego  materiału  zapobiegającego  zwężaniu  naczyń  (poliuretan),
odporny  na  zginanie  bez  bocznych  otworów,  z  zakończoną  końcówką
dla  maksymalizacji  przepływu,  cewnik  o  przekroju  12Fr  i  długościach:  15cm,
17cm,  20cm,  25cm  z  nadrukiem  objętości  wypełnienia  na  ramionach
sterylizowany  tlenkiem  etylenu,  ramiona  proste,  cewnik  przepuszczalny
|dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego
wchodzi:  igła z końcówką echogeniczną,  rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm)
prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘J’ z znaczoną długością
w skalowanym dozowniku,  strzykawka 10 ml,  dwa koreczki  zabezpieczające,
dwa  rozszerzacze  naczyniowe  w  rozmiarze  12  FR  x  14  cm;
16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika
oraz  naklejka  identyfikująca  pacjenta.  Produkt  sterylny  z  oznakowaniem
przepływów na opakowaniu.”

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

3. Zadanie nr 1
„Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  do  dializ  dwuświatłowy,  wykonany
z  biokompatybilnego  materiału  zapobiegającego  zwężaniu  naczyń  (poliuretan),
odporny  na  zginanie  bez  bocznych  otworów,  z  zakończoną  końcówką
dla  maksymalizacji  przepływu,  cewnik  o  przekroju  12Fr  i  długościach:  15cm,
20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem
etylenu,  ramiona  proste,  cewnik  przepuszczalny  dla  promieni  RTG,  zestaw
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apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką
echogeniczną,  rozmiar  18  G  x  7  cm,  długi  (70  cm)  prowadnik  Nitinolowy
z  zakończeniem  w  kształcie  litery  ‘J’  z  znaczoną  długością  w  skalowanym
dozowniku, strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze
naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący
typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.
Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.”

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że na mocy art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu
jednorazowego użytku dla Stacji Dializ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Obowiązujące terminy to:
- termin składania ofert – 4 grudnia 2020 r. godz. 11.00,
- termin otwarcia ofert – 4 grudnia 2020 r. godz. 12.00.

Zdanie ze strony 9 SIWZ o treści:  Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl w zakładce  „Oferty  do  dnia  1  grudnia  2020 r.
do godz. 11.00”, otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
w zakładce „Oferty do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 11.00”.

Zdanie ze strony 11 SIWZ o treści:
„Oferta  powinna  być  oznakowana  następująco:  „Przetarg  nieograniczony
–  dostawa  sprzętu  jednorazowego  użytku  dla  Stacji  Dializ. Nie  otwierać
przed 1 grudnia 2020 r. godz. 12.00", oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres
Wykonawcy”, otrzymuje brzmienie:
„Oferta  powinna  być  oznakowana  następująco:  „Przetarg  nieograniczony
–  dostawa  sprzętu  jednorazowego  użytku  dla  Stacji  Dializ. Nie  otwierać
przed 4 grudnia 2020 r. godz. 12.00", oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres
Wykonawcy”.
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