Ciechanów dnia 31.08.2021 r.
ZP/2501/76.1/21

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medyczne dla
potrzeb

Oddziału

Urologii, znak sprawy ZP/2501/76.1/21

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz,
skierowaną

do zamawiającego przez wykonawców:

Pytanie

LP

Odpowiedź

1.
Poz. 1

1

l.Prosimy o dopuszczenie:
koszulki dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w
trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem
moczowodowym ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami
do dróg moczowych zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał
roboczy do wprowadzania endoskopów zawierające powłokę hydrofilną,
widoczna w promieniu RTG, rozmiar kanału roboczego. Rozmiary kanału
wewnętrznego i zewnętrznego; 11/13 długość: 36 cm; 11/13 długość 45
cm; 11/13 długość 55 cm 12/14, długość : 36 cm; 12/14; długość 45
cm, 12/14; długość 55 cm do wyboru przez zamawiającego.
Atraumatyczna miękka końcówka. Elastyczny i odporny na załamania.
Płynne przejście od rozszerzacza do koszulki.

Nie zmieniamy opisu
przedmiotu zamówienia

Zamawiający wyraża

2. W przypadku odpowiedzi odmownej
Prosimy o wyłącznie tej pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam
przystąpienie do postępowania i nie ograniczy konkurencyjności.

zgodę na złożenie
oferty częściowej na
dowolnie wybraną
oozvcie

Poz. 2.
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Prosimy o dopuszczenie:
koszulki dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w
trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem
moczowodowym ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami
do dróg moczowych zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał
roboczy do wprowadzania endoskopów zawierające powłokę
Nie zmieniamy opisu
hydrofilną, na zewnątrz i wewnątrz, widoczna w promieniach RTGprzedmiotu zamówienia
pierścień ułatwiający lokalizację. Dodatkowo koszulka posiada rozszerzacz
zaopatrzony w części dalszej rowkiem, pozwalający wprowadzić
prowadnik do moczowodu na zewnątrz pozostawiając czysty kanał
roboczy, Posiadają mandryn z 3 otworami w części dystalnej
umożliwiający podanie kontrastu. rozmiar : 10/ 12Fr długość 28 cm, 35
cm 45cm 55 cm ; 12/ 14Fr dłuqość 28 cm 35 cm 45cm, 55 cm

poz.3
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1.Prosimy o dopuszczenie:
Stent moczowodowy z otwartym końcem, rekomendowany do drenażu
długotrwałego, maksymalnie do 12 miesięcy. Wykonany z wysokiej
jakości biokompatybilnego miękkiego materiału Innosoft, z oznaczeniem
co 1 cm doskonale widocznym w RTG, o niskiej tendencji do inkrustacji.
Posiada powlokę hydrofilową dla wysokiego komfortu pacjenta oraz
ułatwionego wprowadzenia do moczowodu, idealny do długotrwałego
użycia. Zawartość zestawu: Stent moczowodowy, popychacz sterowalny,
prowadnica, zacisk. 6Fr,dłuqość 26 cm

Tak, jeśli zaoferowany
produkt na popychacz z
mechanizmem
blokującym oraz
prowadnice wykonaną z
nitinolu

2. Czy zamawiający będzie w tej pozycji również wymagał rozmiaru: 4, 8
Nie
na 26 cm?

Poz.4
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Prosimy o dopuszczenie:
Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany z nitynolu, przeznaczony do Nie zmieniamy opisu
przedmiotu zamówienia
usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, z ergonomiczną
rękojeścią do użytku za pomocą jednej ręki, z momentem obrotowym
pozwalającym na precyzyjne wychwytywanie kamienie, rozmiar l.SFr/
2.2 Fr o długości 120 cm, rozmiar koszyka 9 mm/ 11 mm

----------------------------------------------------------------------------------------Prosimy o dopuszczenie:
Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany z nitynolu, przeznaczony do
Nie zmieniamy opisu
usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, z ergonomiczną
rękojeścią do użytku za pomocą jednej ręki, z momentem obrotowym
przedmiotu zamówienia
pozwalającym na precyzyjne wychwytywanie kamienie, rozmiar 3 Fr
o dłuqości 90 cm, rozmiar koszyka 14 mm.

Poz. 1, 2, 3, 4
wymaga by na okres trzech miesięcy wykonawca
model szkoleniowy 3D dla doskonalenia technik
giętkiej uretroskopii. Nauki manipulacji ureteroskopem. • Nauki
manipulacji endoskopem wraz z narzędziami jednorazowego użytku,
takimi jak koszyki do ekstrakcji kamieni. • Nauki technik związanych z
użYciem lasera holmoweqo YAG w różnych konfiquraciach ustawień.?
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do
osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej
cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.
Produkt opisany w pozycji 4 jest to produkt, który w swojej ofercie
posiada tylko jedna firma COOK, co wpływa na brak możliwości złożenia
oferty przez innych Wykonawców.
Czy

zamawiający

dostarczył bezpłatnie
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6.

Dopuszczamy, nie
wymagamy

Zamawiający wyraża

zgodę na złożenie
oferty częściowej na
dowolnie wybraną
pozycję

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 03.09.2021r.

Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr SS (Sekcja

zamówień

publicznych).
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