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Puszczykowo, dnia 14 stycznia 2020 r.  

 

Szp.12/1/1/2020 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa przyrządów do endoskopii 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela 

odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do 

Zamawiającego w dniach 08-10.01.2020 r. 

 

Dotyczy Części 1 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotomów o średnicy cewnika 2,3 mm, temperowanego do 1,67 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w pozycji 2 opuści zaoferowanie papilotomu trójkanałowego o średnicy proksymalnej części cewnika 2,0 mm, 

średnica dystalnej części 1,5 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy osłonki 2,3 mm, długość koszyka 40 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy osłonki 2,3 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonu napełnianego do średnicy 12 mm, 15 mm 18 mm, balon lateksowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 200 cm, średnica cewnika 2,7 mm, rękojeść gładka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy Części 2 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy cewnika malejącej od 7 Fr do 5 Fr. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z plecionego drutu w wersji sztywnej i miękkiej, 

dostępne kształty – owalny, heksagonalny i półksiężycowaty, minimum 4 średnice w zakresie od 10 mm do 35 mm, długość 

robocza 230-240 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 4 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści pętle plecione z drutu o grubości 0,36 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuści pętle kolonoskopowe jednorazowego użytku o następujących parametrach , pętla owalna rozmiar 

10, 20, 30 mm, średnica korpusu narzędzia 2,4 mm, do współpracy z kanałem roboczym 2,8 mm, długość narzędzia 2300 mm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu, o długości narzędzia 1600 mm 

i 2300 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści szczypce biopsyjne pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia), 

sterylizowane tlenkiem etylenu, w zielonym powleczeniu zmniejszającym tarcie w kanale endoskopu dla długości roboczej 

1600 mm i w analogicznym, niebieskim powleczeniu dla długości 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Czy zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne z łyżeczkami owalnymi z okienkiem, powlekane – pokryte hydrofilną powłoką, 

redukującą tarcie i ułatwiające przejście przez kanał roboczy endoskopu , średnica korpusu narzędzia 2,4 mm, do współpracy  

z kanałem roboczym 2,8 mm lub 2,0, o długości narzędzia 2300 mm, 1600 mm, 1800 mm. Jednorazowego użytku. Z igłą  

o parametrach 2,4 mm x 1800 mm lub 2,4 mm x 2300 mm i bez igły o parametrach 1,8 mm x 1600 mm, 2,4 mm x 1800 mm lub 

2,4 mm x 2300 mm. Pakowane pojedynczo w sterylne pakiety, opakowanie zbiorcze 10 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 14 

Czy zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne z łyżeczkami owalnymi z okienkiem, powlekane – pokryte hydrofilną powłoką, 

redukującą tarcie i ułatwiające przejście przez kanał roboczy endoskopu , średnica korpusu narzędzia 2,4 mm do współpracy  

z kanałem roboczym 2,8 mm, o długości narzędzia 2300 mm z igłą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści jednorazowe szczypce typu "jumbo", bez igły, o średnicy cewnika 3,0 mm; współpracujące  

z kanałem roboczym 3,2 mm, pakowane po 10 szt. (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia) i sterylizowane tlenkiem 

etylenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści zaoferowanie igły o długości ostrza 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), średnicy 

23G oraz długości roboczej 1600 mm i 2300 mm, pakowanej po 10 szt. (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 

Czy zamawiający dopuści igłę biopsyjną do ostrzykiwania, teflonowa, w osłonce z tworzywa sztucznego z metalowym 

kołnierzem. Mechanizm długopisowy, średnica narzędzia korpusu 2,4 mm oraz do współpracy z kanałem roboczym 2,8 mm. 

Długość ostrza igły 5 mm. Rozmiar igły 25 G ( 0,5 mm ) długość narzędzia 2300 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Czy zamawiający dopuści igłę biopsyjną do ostrzykiwania, teflonowa, w osłonce z tworzywa sztucznego z metalowym 

kołnierzem. Mechanizm długopisowy, średnica narzędzia korpusu 2,4 mm oraz do współpracy z kanałem roboczym 2,8 mm. 

Długość ostrza igły 5 mm. Rozmiar igły 25 G (0,5 mm) długość narzędzia 2300 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł ze skosem standardowym, długość robocza 1600 mm i 2300 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 20 

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści klipsownicę jednokrotnego użytku o długości roboczej 2300mm; długości ramienia klipsa 

9mm; ze stoperem w kolorze białym, pakowaną po 10 szt (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion 12 mm, stoper biały. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu 

uszczypułowionych polipów - pakowane po 1 sztuce (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści pętlę monofilamentną owalną, obrotową, z drutu pojedynczego o grubości 0,4 mm? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści zaoferowanie pętli heksagonalnej typu brzoskwinia, obrotowej, z drutu plecionego  

o grubości 0,41mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 25 

Czy zamawiający dopuści pętle monofilamentne, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 15x30 mm, długość narzędzia 2300 

mm, jednorazowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli monofilamentnych owalnych, pętla wykonana z monofilamentowego 

drutu o grubości 0,3-0,36 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 


