
Wrocław, dnia  17.05 .2022r.

Dotyczy:  TP 22/22 – dostawa akcesorio� w do zabiego� w endoskopowych

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

Pytanie nr 1
Zadanie  1:  Prosimy  o  dopuszczenie  w  zadaniu  1,   w  miejsce  pierwotnych  parametro� w,
prowadnik do zabiego� w ERCP z hydrofilnie powleczonym zakon� czeniem na długos�ci 5,8 cm.,
atraumatyczna,  elastyczna,  platynowa  spiralna  kon� co� wka  długos�ci  4cm,  dająca  cien�  w
promieniach RTG prosta lub zagięta. Długos�c� 260 lub 450 cm, s�rednica 0,025” lub 0,035”.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2
Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2, w miejsce pierwotnych parametro� w,  klipso� w
hemostatycznych  jednorazowego  uz6ytku  z  szerokos�cią  rozwarcia  ramion  klipsa  16  mm  i
moz6 liwos�cią kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia. Ramiona wzmocnione nitinolem z ząbkami
na krawędziach co pozwala na lepsze złapanie tkanki. Reszta parametro� w bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3
Zadanie 9: Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9,  w miejsce pierwotnych parametro� w, protezy
trzustkowej jednorazowej typu Geenena 7Fr, dł. 4, 6, 8, 10, 12cm  z  podwo� jnymi listkami na
obu kon� cach.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4
Zadanie  10:  Prosimy o  dopuszczenie  w zadaniu 10,   w miejsce  pierwotnych  parametro� w,
protezy trzustkowej jednorazowej typu Geenena 5Fr,  dł.  4,  6,  8,  10,  12cm  z  podwo� jnymi
listkami na obu kon� cach.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie nr 5
Zadanie  14:  Prosimy  o  dopuszczenie  w  zadaniu  14,  w  miejsce  pierwotnych  parametro� w,
samorozpręz6alny  stent  metalowy  do  dro� g  z6o� łciowych,  wykonany  z   plecionego  drutu
nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w
wersji pokrywanej,  wspo� łpracujący z prowadnikiem 0,035’’ o dł. 260 cm lub 450 cm. Na obu
kon� cach stentu kołnierz zapobiegający przemieszczaniu się stentu.  Ś; rednica 8 i 10 mm i dł. 6,



8 cm (dla s�rednicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla s�rednicy 10mm. Uchwyt pistoletowy pozwala na
pełną kontrolę podczas rozpręz6ania stentu. Na kon� cu stentu pętla uchwytowa do dystalnej
zmiany połoz6enia/usunięcia. Moz6 liwos�c�  otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%.
Widoczne markery na cewniku zewnętrznym i uchwycie.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6
Zadanie  15  Pozycja  2:  Prosimy  o  dopuszczenie  w  zadaniu  15  w  pozycji  2,  w  miejsce
pierwotnych  parametro� w,  koszyka  trapezoidalnego  do  ekstrakcji  złogo� w,  z  moz6 liwos�cią
litotrypsji i kanałem do podawania kontrastu, na prowadnik 0,035”. Rozmiary kosza 2x4 cm i
3x6 cm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 7
Zadanie  16:  Prosimy  o  dopuszczenie  w  zadaniu  16,  w  miejsce  pierwotnych  parametro� w,
cewnik balonowych tro� jkanałowych do usuwania złogo� w z dro� g z6o� łciowych, s�rednica balonu
8,5mm, 10mm, 12mm i 15mm lub 12mm, 15mm 18mm i 20mm. Czarne markery RTG pod
balonem, cieniujące znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędz�  balonu, zapewnia
osobne  wejs�cia  dla  prowadnicy  i  podawania  kontrastu,  dostępny  z  ujs�ciem  dla  kontrastu
poniz6ej i powyz6ej balonu. Zalecany prowadnik 0,35”. Cewnik z balonem o s�rednicy z 6.6 Fr.
Ramiona balonu kwadratowe. Napełnianie balonu przy pomocy skalibrowanej strzykawki.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8
Zadanie  25:  Prosimy  o  dopuszczenie  w  zadaniu  25,  w  miejsce  pierwotnych  parametro� w,
protezy dro� g z6o� łciowych metalowej, wykonanej z nitinolu, samorozpręz6alnej, wykrawanej z
walca,  bez tendencji do skracania po uwolnieniu, s�rednica: 6, 8 i 10mm, długos�c�: 4, 6, 8cm,
s�rednica zestawu wprowadzającego 6Fr, długos�c�  zestawu 200cm. Moz6 liwos�c�  wprowadzenia
do kanału i rozpręz6enia dwo� ch protez jednoczes�nie. 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9
Zadanie  32:   Prosimy o  dopuszczenie  w zadaniu 32,  w  miejsce  pierwotnych parametro� w,
jednorazowych koszyko� w stosowanych do usuwania złogo� w oraz ciał obcych, zbudowanych z
plecionego  drutu  Memory,  pozwalającego  na  lepsze  zachowanie  kształtu.  Ergonomiczny
uchwyt  ułatwia  kontrolę  i  funkcjonalnos�c�.  Koszyk  jest  kompatybilny  z  awaryjnym
litotryptorem Śoehendra. Typ 4-drutowy, rozmiary koszyka 1,5x3,5 cm, 2x4 cm, 2,5x5 cm i
3x6 cm. Ś; rednica koszulki 6.9 Fr. Długos�c� koszulki 210 cm.

Odpowiedź: NIE
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