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Nr sprawy: PCZ-NZP-382/7/21                                                                                                   Lwówek Śl. dn. 23.06.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

Sprostowanie 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku”. 

 

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści swz, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  z o. o. w Lwówku Śląskim udziela 

następujących odpowiedzi:     

 

Dotyczy pytania nr 9. 

 

W „Wyjaśnieniach związanych z treścią swz” z dnia 21.06.2021 r. jest: 

9. Zadanie nr 17, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 

długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w 

skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w 

kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr 

(2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu 

„motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,4,5,6,7,8,9 z Zadania nr 17 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

Powinno być: 

9. Zadanie nr 17, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 

długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w 

skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w 

kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr 

(2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu 

„motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,4,5,6,7,8,9 z Zadania nr 17 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: dopuszcza się wyżej opisane zestawy, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do 

osobnego zadania. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 23.06.2021 r. 
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