
 

 

Wrocław, dnia 17.05 .2022r. 

 

Dotyczy: TP 22/22 – dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na następujące pytania: 

 
Zadanie 1. Czy Zamawiający w miejscu tej pozycji dopuści: prowadnik jednorazowego użytku do 

zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty 

średniosztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty 

dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik 

o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku 

dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany 

pojedynczo, w pancerzu transportowym?  

ODPOWIEDŹ :NIE 

 

Zadanie 2. Czy Zamawiający w miejscu tej pozycji dopuści: klipsownice hemostatyczne z 

załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. 

Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. 

Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm 

(długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość 

narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica 

pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy.  

Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym 

klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)? 

 

ODPOWIEDŹ :TAK 

Zadanie 6.  Czy Zamawiający dopuści pętle w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne 

z SWZ. 

 

ODPOWIEDŹ :TAK  

Zadanie 16.  Czy Zamawiający w miejscu tej pozycji dopuści: balon do usuwania złogów, 

trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną 

strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 



 

 

10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. 

Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 

2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla 

ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035".  

Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy? 

 

ODPOWIEDŹ :NIE 

Zadanie 20, poz.1. Czy Zamawiający dopuści pętle do usuwania polipów o średnicach otwarcia 

wyłącznie 10, 15, 25 oraz 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

ODPOWIEDZ :NIE 

 

Zadanie 22. Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy o wymiarze otwory 22x27 mm? 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

ODPOWIEDŹ :TAK 

 

Zadanie 26. Czy Zamawiający dopuści kleszcze bez uchwytu umożliwiającego rotację, bez 

przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

ODPOWIEDŹ :NIE 

 

Zadanie 27. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne w długościach 1600 mm oraz 2300 

mm, jedna objętość łyżeczek, w opakowaniu 10 sztul oddzielnie zapakowanych w sterylne 

pakiety szczypiec, sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

 

ODPOWIEDŹ :NIE  

Zadanie 28, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zaworków biopsyjnych o wyłącznie 

wymiarach: średnica 10 mm/długość 30 mm oraz średnica 5 mm/długość 20 mm, całkowita 

długość szczoteczki 15,5 cm, pakowane indywidualnie z oznaczeniem daty produkcji, nazwy 

producenta, nr serii, opakowanie kartonowe typu dyspenser a 50 szt.?  

ODPOWIEDŹ :TAK  

 

Zadanie 28, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści dwustronną szczotkę  do czyszczenia endoskopu z 

miękkiego , odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów endoskopów , średnica cewnika 1,7 mm 

, długość robocza 250 cm . Szczotki średnica włosia 6 mm , dł. 20 mm , z plastikową kulką 



 

 

zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskpou .Pakowane indywidualnie , nazwa 

producenta , data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % 

identyfikacji produktu. Opakowanie kartonowe typu dyspenser a 50 szt.? 

 

ODPOWIEDŹ :TAK   

Zadanie 29. Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy 5-komorową, posiadającą 5 sitek? 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

ODPOWIEDŹ :TAK jeśli transparentna i bezbarwna  

 

Zadanie 35. Czy Zamawiający dopuści igły w osłonce teflonowej, średnica igły wyłącznie 23 G, 

długość narzędzia wyłącznie 230 cm, długość igły 4 mm lub 6 mm? 

 

ODPOWIEDŹ : NIE 
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