Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 27.01.2017r

DZP/01PN/2017
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego
oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn.
DZP/01PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie
jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
do Zadania nr 2 lp.137,138,139
Czy zamawiający, kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny wydzieli do osobnego pakietu
pozycję nr 137,138,139 i dopuści wysokiej jakości zestawy do wkłucia centralnego wg poniższej
specyfikacji:
Lp.137
Cewnik do wkłuć centralnych, poliuretanowy, 2-światłowy, długość 15cm, 20cm, 7Fr z powłoką
przeciwbakteryjną na całej długości cewnika .Światła cewnika z przepływami : 14G (7200ml/h) 18G
(1350ml/h). Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm ,strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na
prowadnik ( aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu – równoważne z igła Y), hydrofilne
rozszerzadło 9 Fr x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035" i długości 50 cm, umieszczony w
specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania
prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?
Lp.138
Cewnik do wkłuć centralnych, poliuretanowy, 3-światłowy, długość 15cm, 20cm, 7Fr z powłoką
przeciwbakteryjną na całej długości cewnika. Światła cewnika oraz przepływy: 14G (7200ml/h) 2x
18G (2x1350ml/h). Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na
prowadnik ( aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu równoważne z igła Y), hydrofilne
rozszerzadło 9 Fr x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035" i długości 50 cm, umieszczony w
specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania
prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?
Lp.139
Cewnik do wkłuć centralnych, poliuretanowy, 4-światłowy, długość 15cm, 20cm, 8,5Fr z powłoką
przeciwbakteryjną na całej długości cewnika. Światła cewnika oraz przepływy: 12G,16G ,2x 18G .
Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik (
aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu równoważne z igła Y), hydrofilne rozszerzadło 10 Fr x
12 cm, nitinolowy prowadnik o śr.
0,035" i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym
plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika,
skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?
Ad. 1
Zamawiający dopuści w/w zestawy, jednak nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.
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