
 

 

 

 

Znak: SZP  207/ 05/2019                                                                                                  Chrzanów, dnia  07.05.2019 

                                                                                       

                                                                              Wykonawcy                                                             

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa płynów i sprzętu do 

hemofiltracji” – sprawa nr 25/2019. 

 

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu  pozycji 4 z 

pakietu 1 oraz dopuszczenie cewnika o następujących parametrach: Cewnik 

naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu  

o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o 

długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami 

zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. 

Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego 

wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w 

liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w 

systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do 

ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. 

Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, 

nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do 

światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do 

zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. 

Odp.: Zgodnie z siwz. 

2. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z 

biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa 

cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na 

zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla 

pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, 

cewniki  o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm i 14 Fr i 

długościach:   17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z 

nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem 

etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny 

kompletny do implantacji?   
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Odp.: Zgodnie z siwz. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 4 i stworzy 

osobny pakiet dla tych pozycji?   

Odp.: Zgodnie z siwz. 

 

                                                                             Z poważaniem  

 DYREKTOR 

 Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

 mgr Artur Baranowski 
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