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Piła, dn. 24.05.2022 roku 

FZP.II – 241/38/22 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą: 

STENTY SAMOROZPRĘŻALNE 

 

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania samorozprężalne stenty do protezowania zwężeo dróg żółciowych: Dostępne w wersji 

pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach 

nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), w przypadku implantacji w 

zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji ( warunki 

usunięcia muszą byd opisane w instrukcji dołączonej do produktu). Wykonane z drutu nitinolowego z 

platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widocznośd w obrazie RTG. Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, 

Średnica: 8 , 10 mm. Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr. Stenty z możliwością uwalniania go 

zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z 

prowadnikiem długim. Z możliwością ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, 

markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne 

określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker 

kontrolny na rękojeści. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

dotyczy Zadania nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego produktu:  

Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej 

powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu.  

Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu.  

Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny.  

Długośd całkowita protez: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm; średnica 10mm lub 8 mm; 

Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm).  

Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala;  

posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej;  

posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofad protezy do 

aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 



Pytanie 3 

dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:  

5. Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub ilościowe, niezwłocznie 

zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 


