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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę zestawów do hemodializy i hemodiafiltracji, 

znak PN/24/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do 
hemodializy i hemodiafiltracji, znak PN/24/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.11.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
1. Dot. poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliureta-
nowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami 
żylnymi i tętniczymi za pomocą klemerek zaciskowych, cewnik 12FR o dłu-
gości 15 cm, 20cm, i 24cm lub cewnik dwuświatłowy 14 Fr o długości 15 
cm, 20cm, 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy mate-
riał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort 
pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 
doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzy-
dełka. 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 wymia-
rach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa 
koreczki heparynizowane. 
2. Dot. poz. 3 - Bardzo proszę o podanie informacji w jakim procencie Za-
mawiający ma zamiar wykorzystać cewnik dwukanałowy 11,5 a w jakim 
procencie 13,5F o długościach 15, 20, 24cm podczas realizacji powyższego 
pakietu? 
3. Dot. poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z 
Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
 

 
 
 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.11.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.11.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić ile konkretnie zaku-
pi poszczególnych rozmiarów cewnika, ponieważ jest to uzależnione od po-
trzeb pacjentów hospitalizowanych w trakcie realizacji umowy. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 


