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Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- 7613),
20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po
implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość
cewnika podana we French naniesiona na 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 Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika dwuświatłowego poliuretanowego 12FR o długości
15 cm (nr katalogowy: EF- 7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny,
termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo
kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające
obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na 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 Tip 0.038’’, dwa koreczki
heparynizowane, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 13 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie
pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne
zarządzanie środkami publicznymi.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z zadania nr 13.
Z poważaniem

