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          Zielona Góra 06.09.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zg. z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, którego 

przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów 

kardiologii interwencyjnej (stentów niskoprofilowych, cewników balonowych DEB, kompresów uciskowych 

typu UFO, kolców przelewowych, kateterów do walwuloplastyki balonowej) oraz zestawów dostępowych 

przezskórnych do dróg żółciowych - nr sprawy: TZ.280.42.2021. 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

I 

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1 

Pytanie 1 do pakietu 2  

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o 

dopuszczenie balonów lekowych o następujących parametrach: 

- substancja  uwalniana Paclitaxel Ilość - 3 µg/mm² 

- Typ cewnika – RX 

- Profil wejścia – 0,017” 

- Prowadnik – 0,014” 

- Długość użytkowa: 138cm 

- 2 markery platynowo-irydowe 

- Średnica szaftu – dystalna: 1,9F 

- Średnica szaftu – proksymalna: 2,8F – pokrycie hydrofilne 

- Ciśnienie nominalne (NP) – 7bar 
- RBP – do 13 bar 

- Średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm 

- Długości: 10, 15, 20, 25, 30mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pozycji 7 zadania 6 (załącznik 7 do swz) 

igieł do biopsji w dostępnych rozmiarach: 16G/6cm; 16G/15cm; 16G/20cm; 18G/66cm; 18G/9cm; 18G/15cm; 

18G/20cm; 20G/9cm; 20G/15cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry, za wyjątkiem parametru: 18G/66cm , natomiast 

wyraża zgodę na parametr 18G/6cm, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SWZ. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pozycji 8 zadania 6 (załącznik 7 do swz) igły 

biopsyjne z zakończeniem typu trocar w dostępnych rozmiarach: 18G dł. 15, 20cm oraz 21G dł 15cm. Pozostałe 

parametry zgodnie z swz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SWZ.  

 

Pytanie 4 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pozycji 13 zadania 6 (załącznik 7 do swz) 

cewników diagnostycznych angiograficznych do podawania kontrastu w rozmiarze tylko 5F. Pozostałe parametry 
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zgodnie z swz. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany, tym samym zmienia załącznik nr 7 do SWZ.  

 

Pytanie 5 

Pytanie 1  dot. Zadanie 1 – Stenty niskoprofilowe cienkościenne z biodegradowalnym polimerem 
Czy zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności stent uwalniający lek cytostatyczny 

sirolimus o następujących parametrach: 

- stenty kobaltowo-chromowe, montowane na cewniku balonowym typu: Rapid Exchange 

- "drug eluting stent" -  stent uwalniający lek sirolimus z polimerem biodegradowalnym i biokompatybilnym 

- grubość ściany stentu 0,0026” (65 µm) dla wszystkich rozmiarów, 

- Długości stentu (11) : 8/13/16/19/24/29/32/37/40/44/48 (mm) 
-  Średnice stentu (8) : 2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,50/4,00/4,50 (mm) 
- Ciśnienie nominalne: 9  ATM 
 - Ciśnienie RBP: 16 ATM 

(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.) 

— profil przejścia (stent 3,0 mm) – 0,039” / cewnik prowadzący 5F 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 6 

Pytanie 2  dot. Zadanie 2  – Cewniki balonowe uwalniające lek do ściany naczynia wieńcowego (DEB) 
Czy zamawiający dopuści do postępowania cewnik balonowy uwalniający lek sirolimus do ściany naczynia 

wieńcowego o następujących parametrach: 

- średnice 2.00 -4.00mm ( 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50,  4.00, 4.50mm) 

- długości 9-25mm (9, 12, 14, 15, 17, 20, 25mm)  

- Shaft proksymalny: 1,98F, shaft dystalny maksymalnie 2,7F 

- ciśnienie nominalne 7atm.  

- ciśnienie RBP minimalnie 16atm dla średnic: 2.00 do 4.00mm / 14atm dla 4.50mm 

- profil końcówki (tip profile) - 0.014”  

Reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

II 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami,  zmienia treść SWZ w następujący sposób: 
 

W miejsce dotychczasowych załączników: 

- Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz cenowo - techniczny 

wprowadza się: 

- Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach– Formularz cenowo - techniczny 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

               Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

  podpis na oryginale 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach 
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