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Wg rozdzielnika 
 

 
Dot. postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego do interwencji sercowo naczyniowej. 
 (Nr procedury SPSSZ/27/D/2018) 

 
 
 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.  
 
Pytanie do zadania nr 15 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 cewniki balonowe uwalniające lek antyproliferacyjny: 

 Lek Paclitaxel - dawka 2,2µg/mm² powierzchni balonu 
 Cewnik balonowy typ monorail, semi - compliant 
 Zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F 
 Standardowe średnice cewnika balonowego między 2,00– -4,00 mm (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 

3.0, 3.5, 4.0mm) 
 Standardowe długości między 10 -30 mm ( 10, 13, 15, 20, 25, 30mm) 

Odpowiedź: Tak                                                                     
 

Pytanie do zadania nr 16 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 16 cewniki balonowe uwalniające lek antyproliferacyjny: 

 Lek Paclitaxel 
 Cewnik balonowy typ monorail, semi - compliant 
 Zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F 
 Standardowe średnice cewnika balonowego między 2,00– -4,00 mm (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 

3.0, 3.5, 4.0mm) 
 Standardowe długości między 10 -30 mm ( 10, 13, 15, 20, 25, 30mm) 

Odpowiedź: Nie 
 
PYTANIE NR 1 :  
Czy Zamawiajacy dopuści w zadaniu 41: 
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1. Cewnik do pomiarów FFR o poniższych parametrach: 
 
- dostępne dwie długości 185 cm oraz 300 cm, część dystalna prosta i zakrzywiona „J”  
- czujnik w  odległości 3 cm od części dystalnej, średnica 0.014” 
- pokrycie hydrofilowe w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej 
- prowadnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności 
wywoływania hyperemii 
 Oraz użyczenie urządzenia kompatybilnego z powyższymi cewnikami: 

Proponujemy rozwiązanie polegające na użyczeniu urządzenia, które umożliwia obrazowanie FFR 
na cały czas trwania umowy ze Szpitalem: 
 aparat mobilny posiada kolorowy monitor LCD, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwa-

nia obrazów na DVD -R, możliwość archiwizacji na wymiennym twardym dysku oraz na cen-
tralnym serwerze szpitala-DICOM, możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolo-
rowej drukarki, aparat daje możliwość badania przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR z 
możliwością pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania 
hyperemii, daje również możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych, me-
nu w języku polskim, posiada automatyczną detekcję granic ośrodków o różnej gęstości, umoż-
liwia analizę składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z możliwością zapisu 
uzyskanego obrazu na DVD-R, posiada opcję ChromaFlo umożliwiająca analizę przepływu w 
naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej, możliwość wyświetlania obrazów w róż-
nych projekcjach: przekrój poprzeczny i przekrój podłużny.  

 
Oferowany system mobilny to jedyny dostępny na rynku system do badania przezzwężeniowego 
gradientu ciśnień FFR z możliwością pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez koniecz-
ności wywoływania hyperemii, co w znaczący sposób skraca czas zabiegu, poprawia komfort pa-
cjenta i obniża koszt procedury. 
System daje również możliwość robienia badań ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. 
Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych 
Użytkowników ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji 
cenowej. 
Odpowiedź: Nie 
 

PYTANIE NR 2.  
W przypadku akceptacji powyższych rozwiązań - w jakim terminie od dnia podpisania umowy 
Zamawiający przewiduje dostawę i instalację powyższego urządzenia ? Jest to aparat sprowadzany 
z zagranicy, dlatego prosimy o dopuszczenie maks. 21 dniowego terminu dostawy i instalacji 
urządzenia. 
 Odpowiedź: Jak wyżej 
 
PYTANIE NR 3:  
Czy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy użyczenia dot. w/w aparatu?  
Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych 
Użytkowników ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji 
cenowej. 
Odpowiedź: Jak wyżej 
 
1. Czy Zamawiający, wyłączy z pakietu nr 4 poz. 1 tworząc z niej osobny pod pakiet 4a oraz 

dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnymi w dwóch 
wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność lub bez – do swobodnego 
wyboru przez Zamawiającego, , przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, 
kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), 
światło aspiracyjne 1,04mm2, szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na 
długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma 
strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? 
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Odpowiedź: Nie 
 
Pakiet nr 12, podpunkt 3. 
1. Czy zamawiający w pakiecie nr 12 „Pakiet stentów do naczyń o nietypowych rozmiarach i 
akcesoria do PCI – Stenty samorprężalne do naczyń wieńcowych uwalniające lek”, w podpunkcie 
nr 3 „Zestaw akcesoriów do PCI (bez komisu)” dopuści do zaoferowania sprzęt o poniższym 
parametrze: maksymalna średnica wewnętrznej zastawki 7F i spełniający jednocześnie pozostałe 
wymogi specyfikacji technicznej? 
Odpowiedź: Tak 
 
 2. Jaką ilość Y-konektorów zamawiający planuje zakupić? 
Odpowiedź: 1000 szt. 
 
 
 
 
 

………………………….. 
 
 

 
 
  


