
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 

 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272 
 

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

 

LAS-65/2-PN/25-2018       Rybnik, dnia 19.04.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-65-PN/25-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 19.03.2018 r., nr 2018/S 054-119175 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami (numeracja pyta ń 
i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie nr LAS-65/1-PN/25-
2018 z dnia 18.04.2018 r.) zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący 
wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 89: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pooperacyjnego 

cewnika trójdrożnego typu Dufour wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml 
dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22, oraz 80 ml dla cewnika 
CH 24.” 

Odpowied ź 89: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu –  przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 90: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.4 

Prosimy Zamawiaj ącego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustop niowej 
w składzie: 
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, z zakończeniem typu Chiba, widoczna w USG; 
- prowadnica Schullera o długości 100 cm z bezpiecznym końcem typu J; 
- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarze CH 8, wykonany z poliuretanu,  z jednodrożnym 
kranikiem regulującym przepływ  moczu oraz ośmioma oczkami drenującymi ; długość 25 cm; 
- obturator/sztylet z zaokrągloną końcówką do bezpiecznego wyprostowania cewnika; 
- uniwersalny łącznik do worka na mocz. 
Zestaw nie zawiera żadnych rozszerzadeł! ” 

Odpowied ź 90: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 91: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.4 

Prosimy Zamawiaj ącego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii wielost opniowej 
w składzie: 
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- cewnik nefrostomijny typu Pigtail w rozmiarach: CH 8, CH 10,5 z jednodrożnym kranikiem 
regulującym przepływ  moczu oraz łącznikiem luer- lock; wykonany z poliuretanu; z otworami 
drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika; 
- dwuczęściowa kaniula punkcyjna wykonana ze stali medycznej, widoczna w USG 18G dł.20 
cm; 
- prowadnik Lunderquista dł. 80 cm z giętką 1,5 mm końcówką typu J; 
- atraumatyczne rozszerzadła widoczne w RTG; 
- uniwersalny łącznik do worka na mocz (z końcówką luer lock)?” 

Odpowied ź 91: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu –  przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 92: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii CH 12, CH 14  w składzie: 
cewnik typu Pigtail, metalowy rozrywalny trokar, skalpel, zatyczka.” 

Odpowied ź 92: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego   w pytaniu . 
Pytanie 93: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie: cewnik  typu 
Foley, metalowy trokar, skalpel, zatyczka. Rozmiary takie jak w SIWZ.” 

Odpowied ź 93: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego   w pytaniu . 
 
Pytanie 94: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 

cystostomii CH 12,CH 14 w składzie: cewnik typu Foley, metalowy trokar, rozrywalna tuleja, 
skalpel.” 

Odpowied ź 94: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego   w pytaniu. 
 
Pytanie 95: „Pytanie dot. zadania nr 6, poz.6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley z balonem o pojemności 5-10 ml 
oraz długości 40 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowied ź 95: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu –  przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 96: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 27 – siatka do usuwania ciał obcych  –  w pozycji 1-2: 

produkt niesterylny? Z naszych informacji wynika że na rynku nie ma produktu sterylnego jako 
siatki Rotha.” 

Odpowied ź 96: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – asortymentu niesterylnego-przy zachowaniu  dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
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modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 26.04.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 
 
 

 


