
 SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  I ADMINISTRACJI

w KATOWICACH  im. sierżanta Grzegorza Załogi 

Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10
tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300

                                    

Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181   email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl Szpital i Przychodnia  MSWiA w Katowicach:  40-052 Katowice 
ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200

05.04.2019

W y k o n a w c y 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

na  Dzierżawę aparatu do leczenia nerkozasępczego 
wraz z dostawą zestawów do ciągłej dializy 

dla   SP ZOZ MSWiA w Katowicach 
Nr ref. 12/2019

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, przedstawiamy treść 
zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu zbiorczego i
stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?  

Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty
cenowej.

Nie,  Zamawiający  nie  wyraża

zgody.

2.

Dotyczy: 12/19 pakiet zbiorczy pozycja 12  Czy Zamawiający dopuści cewniki dwu-
światłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegające-
go 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 mandryna-
mi, cewniki  o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm oraz 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, nie-
przepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do im-
plantacji?

Nie,  Zamawiający  nie  wyraża

zgody.

3.

Dotyczy projektu umowy :
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki edycyjnej w 
zakresie miejsca dostarczenia i eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Jednocześnie w 
związku z odmiennym charakterem urządzenia aniżeli analizator laboratoryjny 
prosimy o zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze 
oraz rezygnację z wymogu komunikacji z istniejącym w zakładzie systemem 
informacyjnym.

Przedmiot  ma  być  dostarczony
do  oddział  anestezjologi
intensywnej  terapii.
Zamawiający  wyraża  zgodę  na
wydłużenie czasu reakcji serwisu
do 48 godzin w dni robocze oraz
rezygnację  z  wymogu
komunikacji  z  istniejącym  w
zakładzie  systemem
informacyjnym.
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4.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  pozycji  12  z  pakietu
zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 

Nie,  Zamawiający  nie  wyraża

zgody.

5.

Wykonawca BARD Poland Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z prośbą o 
wyjaśnienie SIWZ w powyższym postępowaniu.

Prosimy Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody na  złożenie  oferty  na  poszczególne
pozycje oraz dopuszczenie w pozycji 12 cewnika o następujących parametrach:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr

Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o
długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ  do 500ml/min. 

Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi
19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15%
okluzji.

Końcówka cewnika schodkowa 3cm.

Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. 

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. 

Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.

Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr.

Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu
się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. 

Nie,  Zamawiający  nie  wyraża

zgody.

           

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach

dr n.med. Piotr Grazda
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