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DZP/ 186 /2021 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i 
artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych - ZAPYTANIE NR 2 

 
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 
Pakiet nr 1  
 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli  wykonanych z drutu plecionego o średnicy 0,33 

mm, średnica pętli 10, 15, 25 i 32 mm, średnica katateru 2,4 mm, długość zestawu 240 cm. 

 
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli  wykonanych z drutu plecionego o średnicy 0,47 

mm,  średnica pętli 10, 15, 25 i 35 mm, średnica katateru 2,4 mm.  

 
3.  Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,7 mm (22G), 0,6 mm (23G), 0,5 

mm (25G), 0,8 mm (21G), długość ostrza 5 mm i 6 mm (do wyboru), średnica cewnika 2,3 – 2,4 mm, 

blokada ostrza dwustopniowa. 

 
4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec ze znacznikami szarymi lub białymi, 

średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm, rozwarcie łyżeczek 5,0 mm, pojemność 2,5 mm3, 

średnica 2,3 mm, rozwarcie łyżeczek 8,0 mm, pojemność 9,0 mm3, średnica 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 

9,0 mm,   pojemność 12,5 mm3, szczypce o średnicy 1,8 mm bez igły, łyżeczki uchylne dla średnicy 2,3 

mm i 2,8 mm. 

 
5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zaworków czarnych. 

 
Odp. poz. 1 - 5: 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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