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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 zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
post powaniu.
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI
OD
ZAMAWIAJĄCEGO
CEGO Z DNIA 06
06.06.2016r.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 11, 13, 14
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
Zamawiaj cy wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik
poliuretanowy dwuświatłowy
wiatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml,
prowadnica 0,035”, stopniowane rozszerzadło tkankowe. Odp. Zamawiający
cy dopuszcza.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 13-14
14
Prosimy o dopuszczenie możliwo
żliwości
ci zaoferowania zestawów z cewnikiem poliuretanowym (bez
powłoki hydrofilnej) o długości
ści 20cm. pozostałe parametry zgodnie z siwz. Odp. Dla pakietu nr 13
– Zamawiający dopuszcza , dla pakietu nr 14 – Nie, Zamawiający
cy wymaga cewnika o długości
18 cm.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
Zamawiaj cy wymaga zestawów o minimalnym składzie: cewnik
poliuretanowy dwuświatłowy
wiatłowy z ramionami prostymi, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka 5ml,
prowadnica 0,035”, stopniowane rozszerzadło tkankowe.
tkanko
Odp. Zamawiający
cy dopuszcza.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiaj
Zamawiający ma na myśli:
li: Zestaw z cewnikiem naczyniowym
permanentnym zakładanym metodą
metod retrograde, miękki, z mufą poliestrową,
ą, ramiona poliuretanowe
nie załamujące się, końcówki
cówki z nadrukiem objętości
obj
ci wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do
mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm,
prowadnica drutowa: 0,038''
,038'' rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzadło tkankowe 12F i
14F, bezpieczny skalpel, opatrunek, wstępnie
wst pnie zmontowany aparat do tunelowania (metalowy) z
gwintowaną nasadką kompresyjn
kompresyjną i mankietem kompresyjnym, rozszerzadło tunelu. Odp.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiaj
Zamawiający ma na myśli:
li: Zestaw z cewnikiem naczyniowym
permanentnym zakładanym metodą
metod antegrade, miękki, z mufą poliestrową,, ramiona poliuretanowe nie
załamujące się, końcówki
cówki z nadrukiem objętości
obj
wypełnienia. Wymagane rozmiary 15Fr i dł. do
mufki 19cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 42cm, 50 cm. W zestawie minimum: igła punkcyjna 18G/6,35cm,
prowadnica drutowa: 0,038'' rozrywana koszulka hemostatyczna: 16 Fr, rozszerzadło tkankowe 12F i
14F, bezpieczny skalpel,
pel, opatrunek, wstępnie
wst pnie zmontowany tunneler (metalowy) z koszulk
koszulką do
tunelowania. Odp. Zamawiający
ący dopuszcza.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309
309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

