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Znak DZPiZ–380–31/2019 
 
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę cewników i zestawów do 
cewnikowania”. 

 
1. Wykonawca – Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści 

złożenie osobnej oferty na pozycję 10 Pakietu nr 2 i zaoferowanie koszyczków Dormia o długości 20-25mm, 

średnica 14 – 15mm, rozmiar 4,0F. 

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

2. Wykonawca – do zadania 3 lp. 1-2 - Czy zmawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny  

wydzieli pozycje nr 1 i nr 2 do osobnego pakietu i dopuści do zaoferowanie  wysokiej jakości Zestawy do wkłuć 

centralnych wg poniższej charakterystyki: 
Lp.1 
Cewnik dwuświatłowy 7 Fr ( 2,33mm) o długości 20 cm, bezigłowe zastawki,   o przekrojach okrągłych na 
całej długości i charakteryzujący się wysokimi  przepływami jak poniżej: 
* Kanał dystalny wysokociśnieniowy 14G / przepływ 5100 ml/h,  
* Kanał proksymalny 17G / przepływ 2050 ml/h, 
* Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika identyfikowane kolorem na całej długości ,  
*prowadnica nitinolowa typ J   0,035’’( 0,89mm)  x 50cm w aplikatorze ułatwiającym wprowadzenie, 
* igła 18G (1,25mm) x 40mm, 
*przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy 
aplikacji 
* hydrofilne rozszerzadło 8 Fr (2,67mm x 12cm)  , 
 
Lp.2 
Cewnik trzyświatłowy 7 Fr ( 2,33mm) o długości 20 cm, bezigłowe zastawki,   o przekrojach okrągłych na 
całej długości i charakteryzujący się wysokimi  przepływami jak poniżej: 
* Kanał dystalny wysokociśnieniowy  16G / przepływ 2800 ml/h,  
* Kanał proksymalny 18G / przepływ 1350 ml/h, 
*Kanam Medial 18G / przepływ 1350 ml/h, 
* Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika identyfikowane kolorem na całej długości ,  
*prowadnica nitinolowa typ J   0,035’’( 0,89mm)  x 50cm w aplikatorze ułatwiającym wprowadzenie, 
* igła 18G (1,25mm) x 40mm, 
*przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik , brak potrzeby rozłączania zestawu przy 
aplikacji 
* hydrofilne rozszerzadło 8 Fr (2,67mmx 12cm) ? 
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Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki były 

wykonane z 100% silikonu pokrytego hydrożelem. Powłoka hydrożelowa znacznie zmniejsza ryzyko 

uszkodzenia cewki moczowej przez co zapobiega ewentualnym powikłaniom. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
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4. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 5 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były 

skalowane co 1 cm i miały do wyboru mandryn nylonowy lub metalowy w zależności od potrzeby 

Zamawiającego – takie jak obecnie stosowane? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

5. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 6 –Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania 

wewnętrznego moczowodów, skład zestawu: kateter pigtail podwójnie wygięty 6F średnica pętli 2cm. Odstęp 

między pętlami 28cm, prowadnik , zacisk, popychacz,  opakowanie pojedyncze sterylne, na opakowaniu znak 

CE- takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
6.  
7. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawów do cystostomii 

wykonany z poliuretanu , skład zestawu: kateter typu pigtail 11F lub 14F, igła rozrywana , worek na mocz 2L – 

takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

8. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 9 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów punkcyjnych do 

nefrostomii przezskórnej, dwustopniowy, jałowy w składzie: 2-częściowa kaniula punkcyjna z oznaczeniem 

ultradźwiękowym na końcówce, 18G, długość 200mm; prowadnica w zasobniku, z introduktorem,; prostownik 

cewnika,; cewnik typu "pigtail" z poliuretanu, nieprzepuszczający promieni rentgenowskich, długość ok. 30cm, 

otwarcie centralne, pokryty warstwą hydrożelu, 6 otworów drenażowych, z nacięciami dla szwu ustalającego na 

trzonie, z łącznikiem typu luer-lock; dwukierunkowy kurek zamykający; adapter worka na mocz , rozmiary: Ch 

8/9/10 – takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

9. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 10 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia 3F oraz 4F dł. 

90cm wykonanych z nitinolu wielkość koszyka 15mm – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

10. Wykonawca – Pakiet nr 2 poz. 11 –Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do 

biopsji prostaty sterylne, na opakowaniu jednostkowym znak CE, rozmiar: 18Gx200mm lub 250mm lub 150mm 

wielkość bioptatu 20mm – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Staszów, dnia 13.09.2019 r. 

 
Zatwierdzam: 

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


