
 
              Węgrów, dnia 15.12.2022 r. 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Kościuszki 15 

07-100 Węgrów 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/18/22 (Dz.U.U.E z dnia 07.12.2022 r. nr 2022/S 236-

680346) 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące 

zapytania od Wykonawców: 

 

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy 

 

Pakiet 8 

Poz. 9 

Czy w Pakiecie nr 8 w poz. 9  powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność 

została klinicznie zweryfikowana? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga szczoteczek, których efektywność została klinicznie zweryfikowana 

 

Poz. 9 

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. 9   do odrębnego pakietu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu. Zmiana 

ilości pakietów po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu jest technicznie niemożliwa. 

 

Pakiet 31 

Poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu hydrofilnym 

PE,  kolory rękojeści kodowane w zależności od miejsca przeznaczenia, łyżeczki o długości 4,3mm, 

rozwarcie 7,5mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 

2300mm – przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 

Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kleszczy o takich parametrach. 

 

Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu hydrofilnym 

PE,  kolory rękojeści kodowane w zależności od miejsca przeznaczenia, łyżeczki o długości 4,3mm, 

rozwarcie 7,5mm. Łyżeczki owalne: aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 

1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety 



 
samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 

Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kleszczy o takich parametrach. 

 

Poz. 1, 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm, 

rozwarcie łyżeczek 8 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla szczypiec 

kolonoskopowych i szary dla szczypiec gastroskopowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych kleszczy 

 

Poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. 

Obrotowe – 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed 

ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica osłonki 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru 

zamawiającego 11,13,16 mm, długość narzędzia 2300mm, rozwarcie ramion klipsa 135 

stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym 

klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 

sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga rozwarcia ramion klipsa 90 stopni oraz 135 stopni. 

 

Poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. 

Obrotowe – 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed 

ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica osłonki 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru 

zamawiającego 11,13,16 mm, długość narzędzia 2300mm, rozwarcie ramion klipsa 135 

stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym 

klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 

sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga klipsownicy załadowanym klipsem oraz dwoma dodatkowymi klipsami z 

ramionami o zagięciu 90 stopni. 

 

Poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 14,5 mm, 

stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, klips zabezpieczony plastikową osłonką, możliwość 

wykonania badań w MRI potwierdzona oświadczeniem producenta 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza klipsownic z zagięciem ramion klipsa 135 stopni 

 

Poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością 

cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,47 mm. Pętla obrotowa 360 stopni. 

Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, 

średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 6,10,15,20,25,30,35,40 mm Pakowane pojedynczo, w zestawie 



 
4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi 

producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza pętli o powyższych parametrach. 

 

Poz.6 

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością 

cięcia z użyciem elektrokoagulacji, plecione, drut o średnicy 0,47 mm. Pętla obrotowa 360 stopni. 

Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, 

średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 15mm lub 25mm Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 

Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza pętli o powyższych parametrach. 

 

Poz. 5, 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,33 mm, długość oczka pętli 

maksimum 45,0 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższych pętli, zaproponowana długość oczka pętli jest za duża 

 

Poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością 

cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona, drut monofilamentny o średnicy 0,4 mm zapewnia doby 

kontakt z tkanką i minimalizuje poślizg na powierzchni błony śluzowej. Pętla obrotowa 360 stopni. 

Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, 

średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 25 mm Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 

Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza pętli z drutu monofilamentnego.  

 

Poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, przeznaczonych 

do resekcji zmian płaskich, z możliwością cięcia z koagulacją, z drutu plecionego z dodatkowym 

spiralnym oplotem zwiększającym tarcie, średnica otwarcia 20 mm i 25 mm, długość narzędzia 2300 

mm, średnica osłonki 2,3 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższej pętli 

 

Poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika z wypustkami zabezpieczającymi przed jego 

zsuwaniem się z zębów pacjenta, bez silikonowej osłonki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego ustnika 

 

 



 
Poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści igły o grubości igły 0,6 oraz 0,7 mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe 

parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach. 

 

Poz. 10 

Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i 

głębokości nakłucia 4 mm lub 5 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła 

kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach. 

 

Poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w białej osłonce, średnica narzędzia 2,3 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe igły 

 

Poz. 11 

Czy zamawiający dopuści Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający 

się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do 

zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch do napinania nici, zestaw 

wyposażony w port luer/złącze do irygacji, słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki. 

Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,4mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw 

 

Poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki 

 

Poz. 13 

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia   5 mm i 12 mm, długość 

250 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższych szczotek 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – 

Formularz cenowy 

 

    Podpisał: 

    Dyrektor SPZOZ w Węgrowie 

    Lek. med. Artur Skóra   


