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Dotyczy: przetargu nieo$aniczonego a żadanie pn. ,,Dostawa sprzętu dla pra§owni endoskopii Powiatowego
Zespoh Szpitali"

WYJAŚNBNIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż rł przedmioto\łrym postępowaniu wpłynęło zap}łanie dolyczące SIWZ. Na
podstawie ań. 38 ust, 2 usta\ły Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity Dz.U.2019l. poz. 1843) żwanej
dalej ustawą, Zamawiający prżekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

P},tanie nr 1:
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowę kleszcze biopsyjne, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwośó
otwarcia i zamknięcia k|esz}.zy bez,łrzględu n^ stopień podgięcia endoskopu łyżeczki owalne z okienkiem,
długość narzędzia 2300 mm lub 1800mm, średnica osłonki 2,3 mm, rozwafcie Ężeczek 6,5 mm. Kleszcze
7abelpieczone gumorłą nasadką ochronną?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2i
Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści j ednorazową klipsownice endoskopową, długość robocza 23 00 rrrrn, otwarcie ramki

klipsa: 15 mm, do kanału robocżego 2,8 mm, możliwość rotacji 360',kąt rozwarcia 90', możliwość
kilkukrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przęd jego uwolnieniem?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Poż.4
Czy Zamawiający dopLlści jednorazowe igły do oshzykiwań, teflonowe, średnica osłonki 2,3 mm, średnica

igły: 23, 25G, dłu8ość igły: 4,5 mm, długość robocza 230 cm, osłonka odpoma na załamania, zakończona
atraumatycznym metalowym kołnierzem?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z sIwZ.

Ętani€ nr 4:
Poz.5
Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczkąjednorazowego użJłku, siatka rozpostarta na pętli, rozmiar 25 mm,

długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm, obrotowa?
Lub
Czy Zamawiaiący dopuści pętle z siateczką jednor^z ow€8o uż},tku, siatka rozpostańa na pętli, rozmiar 30x60
mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm?
odpowi€dź|
Nie, zgodni€ z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Poż,6
Czy Zunawiający dopuści jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia kanałów endoskopów, włosie
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nylonowe, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10 mm?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Poz.7
Czy ZamaNi^jący dopuści jednorazową szczoteczkę do czyszczenia z^watów i pońów, krótka podwójnie
żakońcżona- średnica pierwszej główki szczoteczki 11 mm, długość 30 mm, średnica drugiej główki
sżcżotecżki - 5 mm, długość 20 mm, całkowita długość szczoteczki 15,5 cm?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z sIwZ,

Pytani€ nr 7i
Poz. 8
Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę dwustronną do sczyszczenia endoskopów, śfednica
osłonki 1 .7 mm, długość robocza 23 0 cm, średn ice szczoteczek 5/ l 0 mm?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 8:
Poz.9
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ustnik do gastroskopii sterylny z opaską materiałową o wymiamch
otworu centralnego 3012 mm pakowany w opakowanie typu dyspensęr po 100 sź?
odpowiedź|
Nie, żgodnie z SIWZ.

Pytani€ nr 9:
Poz. 10
cży Zamawi^jący dopuści jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obIotowe, monifilamentne,
Srędnica pętli l0, l5 mm, średni§a osłonki 2.3mm, długośó robocza230 cm2
odpowi€dź|
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:
Poż.11
czy Zamawiający dopuści jędnorazowe pęt]e do polipektomii owalne, obrctowe, monifilamentne, Średnica
pętli 10, 15 mm, średnica osłonki 2.3mm, dłu8ość robocza 230 cm?
odpowićdź|
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytani€ nr 11l
Poz.12
czy Zamawiający dopuścijednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu
o średnicy 0,40 mm, długość robocza 230 cm, średnica otwańej pętli| 10, 20 mm do wyboru przez
Zamawiającego?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z slWZ,

Pytanie nr 12:
Poz. 13
Czy Zamawiający dopuścijednorazowe spodenki do kolonoskopii b€z rzepy, kolor do wyborui granat, rożmiar
uniwersalny, pakowan€ po 100 szt,?
odporYi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 13:
Poz. l
Czy ZanawiaJący doplści zaoferowani€ szczypjec o rczwarlfu łyżeczek minimum 8,0 mm.?
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odpowi€dź:
Nie, z8odnie z SIWZ,

Pytanie nr 14:

Poż,2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,8 mm.?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr lsi
Poz.3
Cży Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia klipsa 9, l1, 12, 15 i 16 mm,

średnica cewnika 2,5 2,6 mm.?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

PytAnie nr 16:

Poz.4
Czy Zanasłiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, ko}nięrz metalowy o długości
minimum 5 mm.?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytani€ nr 17:

Poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanię siatek o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg pętli biały?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18|

Poz.6
Czy Zamawiający dopuści zaofetowanie szczotek 5/10 mm o długości 250 cm, długość 230 cm i 300 cm dla
pozostałych szczotek?
odpo\łiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

P},tanie nr 19:

Poż.1
Czy zamawiający dopuści zaofęrowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm/ 20 mm i l l mm/ 32 mm, długość
szczotki 15-16 cm,?
odpowi€dź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:
Poz. 8
cży zamawiający dopuści zaoferowarrie szczotek z włosiem i czyścikiem o dlugości 20ll25 mm,?
odpowi€dź:
Nie, z8odnię z SIWZ,
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Pytanie nr21|
Poz. 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o śrcdnicy l0, l5, 20,25 i 30 mm,?
odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:

Poz.lż
Czy Zamawiający dopuści żaoferowanie pętli owalnych obrotowych o średnicy 6, l0, 15,20,25 i 32 mfi,
długość robocza 240 cm, wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm.?
odpowiedź:
Nie, zgodni€ z SIWZ.

Pytanie nr23:
Poz. 16

czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek o gramaturże około 35 45 gsm, kolor granat lub
cjemnozielony?
odpo,lvi€dźl
Nie, zgodnie z SIWZ,

Powyższe łyjaśnienia SIWZ stanowią integralnączęść sIWz i należyje uwzględnió w przygotowan€j ofercie.
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