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                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalnych brzusznych oraz do aorty piersiowej  do 
Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/42/D/18). 
  
Zamawiający informuje, że zostają dopuszczone stentgrafty aortalne brzuszne oraz do aorty pier-
siowej   z następującym opisem :  
 
Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do 
implantacji: Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny 
stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie  Z-stentu stalowego  i 
nitynolowego (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę 
rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: 
body – główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i 
ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego 
segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. 
Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 
12/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpieczne i precyzyjne 
lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią 
zestawu. Zakresy średnic: body – 22-36mm / 22-36mm, nogawki 9 do 24mm, przy długościach: 42 do 
125mm / 39 do  122 mm. Nogawki dostępne w wersji spiralnej. Na specjalne zamowienie 
(produkowane na zamówienie dla danego pacjenta)  nogawki o sr. 28mm w dł. 56, 74, 90cm. System 
może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, lub jednoczęściowej z okluderem 
(wersja uni-iliac).      Ze stentgraftem dostarczany zestaw startowy ESSK-3, prowadnik hydrofilny   
MOZLIWOŚĆ ZAMIANY NA STENTGRAFT PIERSIOWY 
Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z systemem koszulowym i z kompletnym 
zestawem do implantacji: Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy posiadający pokrycie 
z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie 
stalowego/nitynolowego(do wyboru przez operatora)  Z-stentu dającego poszczególnym segmentom 
optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, posiadający kolce na proksymalnej 
części uszczelnienia oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji 
bez kolców. Dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy, i długościach: 
115-216mm dla części proksymalnej i 136-198mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania 
części temperowanych i podwójnie temperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w 
postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia.   Wersja nitynolowa z freeflow w części 
proksymalnej i dystalnej. Dostępne wymiary średnicy 18-46mm; długości 105-233mm części 



proksymalnych, możliwość zastosowania części temperowanych; Ze stentgraftem dostarczany zestaw 
startowy ESSK-T  
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem ni-
niejszego postepowania : 
Termin składania ofert : 24.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert : 24.10.2018 godz. 10:30 
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