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Wałbrzych, 01.06.2018 r.
DZPZ-530-Zp/38/PN-31/18

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do
dializy otrzewnowej – Zp/38/PN--31/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
post powaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 3
Czy zamawiający
cy w pakiecie 3 pozycja 1 wyrazi zzgodę na zaoferowanie dializatorów
niskoprzepływowych z błonąą Polyamix sterylizowanych
ste
parą wodną o pow 1,7 m2? Odp. Nie,
Zamawiający nie wyrażaa zgody. Zamawiający
Zamawiaj
wymaga 1,8-2,0 m2
Pytanie 2, dot. pakietu nr 4
Czy zamawiający
cy w pakiecie 4 pozycja 1 wyrazi zgod
zgodę na zaoferowanie dializatorów
niskoprzepływowych z błonąą Polyamix ssterylizowanych parą wodną o pow 2,1 m2? Odp. Tak,
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 8
Czy zamawiający
cy w pakiecie 8 pozycja 1 wyrazi zgod
zgodę na zaoferowanie dializatorów
wysokoprzepływowych z błonąą Poracton steryzliwanych parą
par wodną o pow. 1,8 m2? Dializatory
D
tego
typu są obecnie wykorzystywane na stacji dializ. Odp. Tak, Zamawiający
cy wyraż
wyraża zgodę.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 11
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu wiatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z
kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowra
termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpieczeństwo
bezpiecze
i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
z opisem
sem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczaj
zabezpieczające
obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piastę
piast cewnika.
Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, ce
cewnik PU widoczny
w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 12
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu
poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi z
kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowra
termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpiecze
bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
zabezpieczaj
obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piastę
piast cewnika.
Zestaw
estaw 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
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 6, dot. pakietu nr 13
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu wiatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z
kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 15 cm widoczny w RTG. Biok
Biokompatybilny, termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpieczeństwo
bezpiecze
i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
zabezpieczaj
obrotowe skrzydełka. Rozmiar
miar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piast
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
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Zamawiaj
Zamawiający
wymaga cewników o długości
ści 18cm.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 14
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu wiatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z
kolorystyczne oznaczonymi
mi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowra
termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpieczeństwo
bezpiecze
i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
zac
z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
zabezpieczaj
obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piastę
piast 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
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8, dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu wiatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z
kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowra
termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpiecze
bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
zabezpieczaj
obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piastę
piast 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
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik dwuświatłowy
dwu wiatłowy poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi z
kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami
zakoń
żylnymi i tętniczymi za pomocąą klamerek zaciskowych,
cewnik 12FR o długości
ci 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy
żliwy materiał cewnika
mięknie po implantacji co zwiększa
ększa bezpieczeństwo
bezpiecze
i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski
z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
wła ciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
zabezpieczaj
obrotowe skrzydełka.
ełka. Rozmiar i długość
długo cewnika podana we French naniesiona na piastę
piast 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
J
Tip
0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10, dot. pakietu nr 17
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z
cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości
długo całkowitej 24cm ( długość od mufy
mufy- 19cm ), 28cm
(długość od mufy- 23cm), 32cm (długość
(długo od mufy- 27cm),36cm (długość od mufymufy 31cm), 40cm
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(długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający
składaj
się z: cewnika dwukanałowego z
mufką z dwoma niezależnymi
nymi światłami tętniczymi
t iczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o
przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego,
termowra liwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z:
tunelizatorem metalowym z gwintową
gwintow nasadką uciskową,, mankietem uszczelniającym,
uszczelniaj
zespołem
rozgałęziaczy, rozszerzadłem
dłem tunelizującym,
tunelizuj cym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igł
igłą
punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą,
zabezpieczaj
opatrunki na ranę,, portami iniekcyjnymi,
usztywniaczem. Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj
nie dopuszcza. Zamawiający
cy oczekuje cewników
zakładanych metodą retrograde,
etrograde, cewników dwukanałowych.
Pytanie 11, dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z
cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości
długo całkowitej 24cm ( długość od mufymufy 19cm ), 28cm
(długość od mufy- 23cm), 32cm (długość
(długo od mufy- 27cm),36cm (długość od mufymufy 31cm), 40cm
(długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający
składaj
się z: cewnika dwukanałowego z
mufką z dwoma niezależnymi
nymi światłami tętniczymi
t tniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o
przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego,
termowra liwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z:
tunelizatorem metalowym z gwintową
gwintow nasadką uciskową,, mankietem uszczelniającym,
uszczelniaj
zespołem
rozgałęziaczy,
ziaczy, rozszerzadłem tunelizuj
tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą
igł
punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą,
zabezpieczaj
opatrunki na ranę,, portami iniekcyjnymi,
usztywniaczem. Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj
nie dopuszcza. Zamawiający
cy oczekuje cewników z
jednym kanałem żylnym
ylnym i jednym tętniczym.
t
Pytanie 12, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści
ci do post
postępowania cewnik dwuświatłowy,
wiatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego
zapobiegaj
zwężaniu naczyń,, budowa cewnika zmniejsza ryzyko
adhezji bocznej do ściany
ciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z ko
końcówką
schodkową,, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłu
przedłużaczami,
aczami, cewnik o przekroju 14FR i
długościach:
ciach: 17 cm z nadrukiem obj
objętości
ci wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu,
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład
którego wchodzi: igła z końcówką
cówką echogeniczną, rozmiar 188 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z
nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel,
rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik
ł
prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwąą przylepn
przylepną, opatrunki,
skrzydełko mocujące
ce cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiaj
ułatwiające założenie
enie cewnika? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści
ci
do post
postępowania cewnik dwuświatłowy
wiatłowy długoterminowy Permthane
Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS
(Citra XS Superior)
z końcówką typu
“shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez
otworów bocznych 14 FR i długości
długo cewniki od muły do końca
ca cewnika/długoś
cewnika/długości całkowitej: 19/24
cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości
obj
ci wypełnienia na ramionach, sterylizowany
tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka
ko
echogeniczną,, rozmiar 18 G x 7 cm, długi
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką
ko
typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z
tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz,
rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm,
rozszerzacz z zastawką i rozrywaln
rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik
cznik prowadzący typu Y, narz
narzędzia
do tunelizacji, przewody przedłużające
przedłu
do tętnic
tnic (czerwone), przewody przedłużające
przedłu
do żył
(niebieskie), skrzydełko mocujące
mocują cewnik
nik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika
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warstwą przylepną,, opatrunki, zaciski, łłącznik do przepłukiwania? Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj
nie
dopuszcza. Zamawiający
cy wymaga ≥14, 5 Fr.
Pytanie 14, dot. pakietu nr 17
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik 14,5Fr z osobnym kanałem dla prowadnicy co daje razem 15,5Fr?
Rozwiązanie
zanie to nie wpływa znacznie na rozmiar cewnika a służy
słu y ochronie cewnika przed
uszkodzeniem przez prowadnice co podnosi jakość
jako produktu. Odp. Tak, pakiet dotyczy tylko
cewników zakładanych metodąą retrograde.
Czy Zamawiający dopuści
ci rozmiar cewnika do mufki 27cm, 31cm, 35cm, 43cm, 50cm? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dookreśli
li wymagany minimalny przepływ? Odp. Nie
Czy Zamawiający
cy wprowadzi wymóg obrotowych skrzydełek mocuj
mocujących,
h, które zapewniają
zapewniaj
komfortowe i łatwe zamocowanie cewnika oraz podnoszą
podnosz komfort pacjenta i jakość
jako produktu? Odp.
Nie
Pytanie 15, dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający dopuści
ci cewnik 14,5Fr z osobnym kanałem dla prowadnicy co daje razem 15,5Fr?
Rozwiązanie too nie wpływa znacznie na rozmiar cewnika a służy
słu y ochronie cewnika przed
uszkodzeniem przez prowadnice co podnosi jakość
jako produktu. Odp. Tak, Zamawiający
Zamawiaj
dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści
ci rozmiar cewnika do mufki 27cm, 31cm, 35cm, 43cm, 50cm? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dookreśli
li wymagany minimalny przepływ? Odp. Nie
Czy Zamawiający
cy wprowadzi wymóg obrotowych skrzydełek mocuj
mocujących,
cych, które zapewniaj
zapewniają
komfortowe i łatwe zamocowanie cewnika oraz podnoszą
podnosz komfort pacjenta i jakość
jako produktu? Odp.
Nie
Pytanie 16, dot. pakietu nr 26
Czy Zamawiający dopuści możliwo
żliwość zaoferowania zestawu do dializ w następują
ępującym składzie:
Podłączenie
- 1 x para rękawiczek
kawiczek diagnostycznych lateksowych rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm,
cm 55 g/m2
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący
podtrzymuj
1,25 cm x 15 cm
Rozłączenie
- 1 x para rękawiczek
kawiczek diagnostycznych lateksowych rozmiar M
- 1 x pojedyncza rękawiczka
kawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)
Opakowanie:
Opakowanie miękkie (papier-folia)
folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie),
ączenie), dzięki czemu
sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy
„Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.
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Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Zamawiaj
Zamawiający wymaga rękawic
kawic nitrylowych.
nitrylowyc Ponadto
Wykonawca oferuje zbyt małą iloąś
ilo gazików.
Pytanie 17, dot. projektu umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia
umo liwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności
ci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowe
dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji. Odp. Zamawiający
Zamawiaj
nie zmienia projektu umowy.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający
Zamawiaj cy dokona modyfikacji postanowie
postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
W przypadku niewykonania bądź
ądź nienależytego
ytego wykonania umowy Wykonawca zobowi
zobowiązany jest do
zapłaty Zamawiającemu
cemu kary umownej w wysoko
wysokości:
1) 0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bie
bieżącej
towaru, jednak nie więcej
ęcej ni
niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy;
dostawy
2) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części
cz
umowy – w przypadku rozwiązania
rozwi
umowy
przez Wykonawcę bądź
ą ź przez Zamawiającego
Zamawiaj
z winy Wykonawcy.
Odp. Zamawiający
cy nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 25
Prosimy Zamawiającego
ego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 zestawy do podłączania
podł czania i odł
odłączania dializy
przez przetokę składający sięę z dwóch osobnych cz
części,
ci, pakowanych w opakowania typu blister, wraz
z podaniem łącznej
cznej ceny za komplet (START+ END) w nast
następującym składzie:
Podłączenie:
a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.
c. Serweta z laminatu o gramaturze min. 41 g/m2 - 50x35cm 1szt.
d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.
e. Rękawice
kawice nitrylowe teksturowane M 2szt
Zakończenie:
a. Kompresy
presy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
b. Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.
c. Rękawice
kawice nitrylowe teksturowane M 2szt.
d. Rękawica
kawica nitrylowa teksturowana L 1szt.
Odp. Tak, Zamawiający
cy dopuszcza.
Prosimy Zamawiającego
cego o wydzielenie z pakietu nr 25 pozycji nnrr 2 do osobnego pakietu. Pragniemy
zaznaczyć, iż proponowany opatrunek jest cz
częścią składową zaproponowanego przez nasz
naszą firmę
zestawu do zakończenia
czenia dializy. Odp. Nie, Zamawiający nie wyrażaa zgody na wydzielenie z
pakietu 25 poz. nr 2.
Pytanie 19, dot. pakietu nr 26
Prosimy Zamawiającego
cego o dopuszczenie w pakiecie nr 26 zestawy do podł
podłączania
czania i odłączania
odł
dializy
przez cewnik w następującym
cym składzie:
Podłączenie:
a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 6szt.
b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 1szt.
c. Serweta z laminatu
natu o gramaturze min. 41 g/m2 - 50x35cm z nacięciem 1szt.
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d. Rękawice
kawice nitrylowe teksturowane M 4szt.
Zakończenie:
a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.
c. Rękawice
kawice nitrylowe teksturowane M 2szt.
Odp. Tak, Zamawiający
cy dopuszcza.
Pytanie 20, dot. pakietu nr 3
Czy Zamawiający
cy wyrazi zgod
zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,8m², z błon
błoną
helixonową? Odp. Tak, Zamawiający
Zamawiaj
wyraża zgodę.
Pytanie 21, dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający
cy wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora
ializatora o powierzchni 2,2m²? Odp. Tak,
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 22, dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiający
cy wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni
1,8m², z błoną helixonową? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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