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Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na  dostawę

materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawę aparatu nerkoza-

stępczego w okresie 12 miesięcy dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia 12.11.2021  2021/BZP 00266583/01 

                                                      

       

           Pytanie 1 

Czy Zamawiający w zadaniu 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji

wewnętrznej aparatów na bazie kwasu nadoctowego o stężeniu 0.35%?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2 zad.2 

Czy Zamawiający dopuści spełniający parametry SIWZ cewnik tunelizowany ARROW długości

19,23,27,31 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 Zad 5:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości opatrunki hemostatyczny jałowy na bazie

rewelacyjnego produktu jakim jest koalin o wymiarach 5cm/5cm przy spełnianiu reszty

parametrów?

          Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 3 do postępowania cewnik dwuświatłowy

wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami

zagiętymi o średnicy 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez

Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry



- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed

wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo

wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE,

która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

         Odpowiedź: Nie.
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