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WYJAŚNIENIA DO SWZ

złnawi.jący infomują iż w pkdDiolo*yn post poweiu ł!łięŁ z9!},16ia, zamwiający
pmłmJe łylom@m E€sć pyb wr4 zodpowiednml:

Pvtmi. lit
czy zmawiający dopulci j€dno@we kl€9&2e biopśyjne, śPiialm osło.}a pokłló
t€flon n, możliłość otwNia i zrmłlięcia kleśezy b€z wzsldu na stopiń podgięcia
endostopu b/ż€człj ołdn z oki.n}ifr, ttługość narzę.lzia 2]00 m lub l8oom.
ftdni€ ósłon}i 2.3 Dm, o2lłeie vż€czt 6,5 m, Ksea abeąjecóne gmow4

odmri€dź:
zomwiający ni€ do!u@ż,

Pvl.!i. ni2

czy z.mawiający dopŃci jedno@wą llip$Mię endóskoPowa długość rcboca 235
otłmi. mki klipg 16 m śrcdni€ *Mika 2,3 m, noż:liwość ioaacji 360ł ką1
rcryeia 1]5ł noaiwość kilkułrcbćgo otwi,/mknięcja klipsa pfud jćgo

odDmiedź:
ztmwiający nie dopBea,

Pvl.ni. nrj

czy żmawiajqcy dopuści j€dnor@W igły do osFłliwó lenonową śrsdnica ośIoŃi
2,4 m, średnicq i8ł: 23, 25c długość igły: 4,5 m, długość rcbocz 230 ce osłonk
odpona m zdm&ią akońMm atiaMalycayn ńćialołyn kołnieBm o długoś.i ni€

od.owiodż:
zeawiljący nie dopuzća



Posiatos] Ze spć ł szpilali \ł oleśnicy

&l!!jg-!!!

czyzmawiający dopŃci pęll. zsi.l€ozrąjednor@wecouł,lł,ł §iark rozpost&ta m
pędi §.dnicy 25 !m, tługość Mędżja 230 cn, śEóicA cćMjła 2,4 m. obrcloM?
g!!Ed!iŁ
Z@wiający nie dopuMa,

Pń.!i. !r5

czy zmawiają.y dopuś.i j.dnolmw€ srcarcczki duślronn€ do cłs&hnia kfualów
sdoskońw. łłosie nylonowe, śrcdniĘ osło.li l,7 m. długość rcboca 230 cn średnice

()dDowi.dr:
zmawiający nie dopu§Zz,

Ptl..io Ii6

cą ZmaMający dopŃci jedno@ow gc@tecżki do czyśżdia żworów i ponóq
kótkie podwójnie ukońcan€-śEdnica Pifu*j g]ówki s@t czki l0 m, dłĘość 30
nm, śred.icB dfugiej glówlł srcZi*zki - 5 !m, dugość 20 .m, colkowila dlugość

odpryjgŁ
zmawiający ni€ dopsrca,

Ątssjg_lE]

cźy zeawi.jący dópŃci jedno@we srcrcte€zki dmslrome do sczysrcrcnia
endoskopów ł.dni€ o§łonki l ,7 m, dfugość iobeu 230 cń,
śi€dnie gcfutecżek 5/l0, nm długóść śefutecżek 20 nfr o@ 30 fu?
odDNi€dź:
z@wiający nię dopuszź,

Pvtni€.i8

cży Ze§wiający dopuści jednormPy ughik do gsi.ośtopii śierylny z opaskq
m5tcriaIo§q ó §lńimci otworu enlraln€8o 22x30 tm p€}oł.i,y w ops}owie typu

odDowicdr:
Zmawiający nie dopu*a,

Pvtanl. nr9

cą lewiający dopuści jcdnor@w. ńile dó pohpetbmii o*alną obńlowe,
foon,ii'ff.ntne, ŚFdnica pętli l0,15 ńń srcdnica osloŃi2,]lm, dlĘoś obo.a l10

9ś!!!i!!4
zmqyiający iie dopu9zcz,

Ą!4!i9_!!!!

cży z@awiający dopuści jedno@W pęde do PoliFkióńii owlną obrctow€,
nonifilmotoe, Śrcdnim dnlu t!ąego o,24 nn Śiednica pętli l0, 15 tm fudnica



osłoŃi 2,3lm, dłueość robocż 230 cm?
odDosifilź:
zmawiający nie dopuszcz,

Ę!!!i!_4u
cry Zjnawiający dopuści jednoruowe pętle do polipektonii owalne, obotowe,
łykom. z ptecionego drufu o śĘdoicy 0,40 nm. długość robocza 23o cm, śrcdnica
otwa ej pędi: 6, l0, 20. 25 mń do łyboru Pźez ZŃawiają.ego?
odDowiedź:
z@wiający nie dop6ea.

Pvl.nienĘl2

cą zeawiający dopuści spodenł i ko lonoskopowe iylkó w koloże g6natowym?
odDołlcdź:
Zmałiający n je dopuszca,

Pvtrnie.i13

cł Zmawiający dopuści kl42c2e biopsyjóe dłusości 2300 oiŁ ]3o0 mn?
odDowicdź:
zMawbjący nie dopuszca

Ę!!!!ś_s!.1:l

czy Zmawiający dopuści klipsoMicę o olwdciu Imion l l , 16 mm?
odDołi.dź.
żdawiający nie doPusrcz,

Pvt.nien.ts

czy żmawiają€y dopuści i8]ę do oslrłkismia o śEdnicy igly 2]G. średnicy osloŃi 2,4nn.

odDoBiedźl
zmawiająct nić dopuszcZ.

Pvt nie nil6

czy żmawidjqcy dopuści o&rtę M pętle z siatką o vyńia@h 3ox55m, średóica

odDowie&.
Zmawiający ni€ dopu*?a,

Ą&a!!_!!!2

czy zMawiljący dopuści olertę na pęll€ z sialką o ufdiaEch 4ox6om, śrcdnica

odDołi€dź:
zmawiający ni€ dopusea,



I'oni.io\ l.spół SZIjlaLi w olcśricI

Pvbnienil6

czy z@łiajqcy doPuści ófćrtę m Mzotki gdzi€: srcmtka o śiednicy 6x6 m i 5 xl0 lm
fu tlługość 250 cń, s@tka o śre.t icy 5 m na l srct& długości 20lm q 2 dfugości
l25!m pży rlługoś.i całkowit j 230 cn?
odlołiedź:
zMaMajĘcy ńe dopuffi,

Ą!!i9449
czy zamwigigcy dopuśoi *@t!ę dó cryszaia ayoów o śićóicy 9c@iet 5/l0 M i
długoś.i c,lkowilej ]5,5 m?
94!q4gŁ
z.m.wiający nie dopu&a.

ŁEs!!_E20

czy z@awiający doPŃci śtelkę o śŃdnicy 5/5 lm długoś.i śe&n k20 / l25nd?
oc!!E!@
Zmwiający nie dopuua,

Pvl.ni€ !rl1

cży zmaviający doPuś€i ustlik śterylny o łaniarub otvoru 22 x 27 mn?
o!Łpd!!Ł
zmawiabcy nie dopusż€Z.

Pvtini. niż'
Pn ićdotycrypoz,l0,1l
cży zmawiaiący dopuści pęil€ do polip.ktomii o śi€dnĘ drotu 0,4m. śEóica

odDowi.{tź:
zlmwiający ni€ dopsea

Pvt.!i. !iż3

czy zMałiający dopŃci Pęlle do poli!ćktonii o ,śi€dnicy drotu 03 m i śr€dni.y pęili l0, ż0,
25,30,35M?
odwi€dr:
Z@.wiaiący nie dopB&a,

ryg!§-s!24
Poży.ja 1 _ cży zmwiająoy dopŃci @feióWi. szczypióc o oŻs@iu }yżeczt 8,0 m,
o!Łryi!!Ł
zmawiający nie dopusż.a

Pvtsnie ni25
Pó4cj^2 - c4 zA a*iają.,J dopu&i źofebw.nie klegczy o średni.y ośłon}i 2,8 im.
adEggr4Ł
zm.wiający ni. dopusfu ż,



Pvhnie Di26
Pozycja 3 _ Czy Zamawiający dopuści zaofeowanie klipsoMric o §z€rckości rofialcia klipsa 9, l l,
l2, l5 i l ó m, śEdnica ceMika 2.5 2,6Im,
odDowi.dź:
&mawiający nie dopuszcu.

Pyt!ni.ni27
Poz!ąa 4 - czy zŃawlający dopuści zeffuwanie i8ieł o śiednicy osłonki 23 mn, kolni€ź
melaloq} o dlugoŚci nininm 5 om.,
odDowiedź:
Zmawiający nie dopugcz,

Pvtrni. hi28
Pozycja 5 - czy zmawiający dopuści aofelow ic aialek o średnicy ceMika 2,] mn.

odDowi.dź|
zuawiający nh dopuszca,

Pvt nieni29
Pozycja 6, czy Zmawiajqcy dopuści zaolercweie s4rclek 5/]0 m o dlu8ości 25o cn. d]ugość
230 cm i 300 cm dla pobśałych szcblek,
odDołi.dź:
ZmawiająGy nie dopu%z,

PvtMieni30
Pozycja ? czy zmwiający dopuści u of.iowie gcżotek o śEdnicy wlosia
5 nnrv 20 nm i l l fu./ 32 mn, dlugość 9crctld 15ł 6 cn.
odDowicdź:
zmawiający nie dopuszcu,

Pvhnieni31
Pozycja 8 czy Zmawiający dopuści zaoferoqanie szzotek z wlosi€n i czyścikiem

odDowiedźl
Zfu awiający ni€ dopuś-a,

Pvttni. ni32
Pozycja ] 0 i l l _ czy zmawiający dopuści zóferow$ie pętli o śFdnicy l o, 15, 20, 25

odDołigdź:
zamwiającJ' nie dopusza.

Pvtanio nr33
Pozycja 12 , czy Zmawi5jący dopuści aoterowanie pęiti owalnych obrclołlch o śrcdnicy 6. l o,
l5, 20. 25 i 32 mń. dłusośó iohocża 240 cm. *tkonmych z drufu o śr€dnicy o,33 nn,

lłq!
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odDowi€dź:
Z@awiający nie dopusra.

Pytlli€ nr34
Fozycja l] _ czy Zmawiający dopuści zaofemwnie spodenek o grMaturz
]840 gsm, kolor ermal lub cieńnożielony,
od.owi.dź:
zmawi.jący nie dopuszcż!.
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