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Zielona Góra  09.08.2021 r. 

 

 

Nr referencyjny: TZ.280.31.2021 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Sukcesywne dostawy portów 

naczyniowych z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

 

 Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 

284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), niniejszym 

udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z tytanową komorą, o następujących parametrach różniących się od 

zapisów SWZ: 

• Wysokość portu 14,6 mm; waga 16g, 

• Z centralnie ułożoną kaniulą wyjściową, 

• Wyposażony w cztery otwory do przyszycia portu, 

• Z dołączonym cewnikiem poliuretanowym 8,5Fr (średnica wewnętrzna 1,6 mm/zewnętrzna 2,6 mm) o 

długości 76 cm. 

Z zestawem wprowadzającym różniącym się od zapisów SWZ następującymi parametrami: 

•  dwie strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml, 

• Jeden hak do unoszenia żyły. 

Reszta parametrów zgodna ze specyfikacją 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.  
 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający   dopuści: port naczyniowy wysokoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną 

z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Wyposażony 

w odłączalny, znakowany  poliuretanowy  cewnik w rozmiarze 8Fr śred wew.1.7mm, śred. zew.2,65 i  długości 60 cm. 

Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz 

położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik PUR, rozrywalny 

zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7  mm o dł. 25 mm, 

urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku 

umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. 

Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 

20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. 

W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka ? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym, sterylny: 

- komora portu wykonana z tytanu, 

- wysokoprofilowy o wysokości 13,2 mm, 

- kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu), 

- o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, 
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- trzy otwory do przyszycia portu, 

- membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, 

- dołączony cewnik poliuretanowy 6,5F (śr. wew. 1,4; śr. zew. 2,1)  i 8,5F (śr. wew. 1,6; śr. zew. 2,8), 

- o długości 800 mm, 

-  z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, 

- z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, 

- z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem (pierścień łączący), 

W zestawie wprowadzającym: 

- drut prowadnik J w podajniku 

- igła Seldingerera 18Gx70mm 

- osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia 

- igła Hubera prosta 22Gx30mm 

- igła Hubera zakrzywiona ze skrzydełkami 20Gx20mm 

- strzykawka Omnifix luer 10ml 

Port stosowany może być we wszystkich przypadkach wymagających średnio lub długookresowego, przerywanego lub 

ciągłego dostępu do żył centralnych czyli chemioterapię, podawanie antybiotyków i leków przeciwwirusowych, żywienia 

pozajelitowego a także pobieranie próbek i transfuzję krwi. Są przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI. 

Nie zawierają lateksu, PCV i DEHP. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 
 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy: 

- niskoprofilowy nie zawierający lateksu, PCV i DEHP z zestawem wprowadzającym: 

- port żylny, jednokomorowy, sterylny 

- kształt delty, 

- wielkość: rozmiar mały max 30x22 mm, 

- wysokość komory portu: niskoprofilowa 10,6 mm, objętość wewnętrzna 0,25 ml 

- 3 silikonowe "uszy" ułatwiające implantację (brak otorów w obudowie portu) oraz zapobiegające wrastaniu tkanki, 

- do prowadzenia długotrwałej chemioterapii z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, 

- posiadający membranę umożliwiającą min. 2000 wkłuć, 

- z zestawem akcesoriów wproadzających (strzykawka, igła wprowadzająca, prowadnica, poszerzadło z rozrywaną 

koszulką, tunelizator, 2 igły do nakłucia i przepłukania cewnika) 

- niewykluczający wykonywania badań MR z możliością wspomaganego podawwania kontrastu do ww badań do 325 psi 

- cewnik 6,5FR (śr. wew. 1.0; śr. zewn. 2.2) długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1cm), 

silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowy łącznikiem Luer, z drugiej strony z zaokrąglonym, atraumatycznym 

zakończeniu 

- pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 
 

 

 

 

          PREZES ZARZĄDU 
         dr Marek Działoszyński 
           (podpis na oryginale) 
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