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DZP/ 185 /2021 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i artykułów 
jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych - ZAPYTANIE NR 1 

 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 

PYTANIE 1 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicach 10,15, 20, 25,35? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł iniekcyjnych o średnicy wyłącznie 22 oraz 25G bez 
kilkustopniowej blokady, o kącie ścięcia igły 23,5*? Pozostałe parametry bez zmian.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych bez znaczników?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o: średnicy 2.3 mm i rozwarciu 7,5 mm i 
pojemności 7,46mm3 średnicy 1.8 mm i rozwarciu 7 mm i pojemności 4,32 mm3 średnicy 3.0 mm i rozwarciu 10 
mm i pojemności 12,3mm3? Pozostałe parametry bez zmian 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 

 
PYTANIE 2 
Pakiet 1, poz. 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętle wykonane z drutu plecionego 0,30mm lub 0,41mm (w zależności 
od rozmiaru), o dostępnych średnicach pętli 10mm, 15mm, 25mm i 32mm, o średnicy kateteru 2,4mm? Pozostałe 
parametry zgodne z SWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
Pakiet 1, poz. 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o dostępnych średnicach 0,8mm (21G) lub 0,6mm (23G), o 
długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o kącie ścięcia igły 23,5 stopnia, zakończoną 
metalową główką, jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
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PYTANIE 3 
Pakiet nr 1 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowej, wykonanej z drutu plecionego o śr. 
04mm, średnica pętli 10,15,20,25,30,35mm, dł. robocza 2300mm, śr. kathetera 2,4mm. Łącze do diatermii 
uniwersalne, rękojeść skalowana, pakowane pojedynczo, sterylne, zawierające 3 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji. Op.=10szt. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
Pakiet nr 1 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł jednorazowych 22G (0,7mm), 25G (0,5mm), 19G (1,0mm), o śr. 
kathetera 2,4mm, dł. 230cm, blokada długopisowa, kąt ścięcia igieł uniwersalny 22st. Osłonka teflonowa, 
sterylne, pakowane pojedynczo, zawierające 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji. Op.=10szt. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
Pakiet nr 1 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec jednorazowych, z osłonką PE, bezpieczną dla kanałów 
endoskopów, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznych, z okienkiem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez 
Zamawiającego, z czarnymi znacznikami głębokości, sterylizowanych EO, zawierające 3 etykiety samoprzylepne 
do dokumentacji. Op. =10szt.: 
- owalne: dł. 120cm,180cm i 230cm, średnica 1,8mm, pojemność łyżeczek 4,38mm³, 
- owalne: dł. 160cm, 180cm, 230cm, śr. 2,3mm, pojemność łyżeczek 10,74mm³, 
- owalne: dł. 230cm, śr. 3,0mm., pojemność łyżeczek 17,58mm³, 
- typu aligator: dł. 180cm i 230cm, średnica 2,3mm, pojemność łyżeczek 9,7mm³, 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
 
PYTANIE 4 
Pakiet 1. 
Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku - wykonana z 
drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10,15, 20, 24,36. Długość zestawu 230cm. Posiada rękojeść 
skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. 
Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w 
sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SWZ. 
 

Z poważaniem 
 
       Z upoważnienia Dyrektora 
 
     Radosław Jabłoński   Aneta Mrygoń 
     Z-ca Kierownika Działu  St. specjalista 
     Zamówień Publicznych   ds. zamówień publicznych 
     i Zaopatrzenia 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 

2) A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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