
 

 

Wrocław, dnia 20.05 .2022r. 

 

Dotyczy: TP 22/22 – dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych 

 

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

 
Pytanie nr 1: 
Zadanie 1 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnic z jedna końcówką roboczą                         
o długości 5 cm i 7 cm. 

Odpowiedź:  
Nie 
 
Pytanie nr 2: 
Zadanie 2  

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm, z kątem 
zagięcia końcówek ramion 135 stopni przy rozwarciu ramion klipsa 13 mm. 

Odpowiedź:  
Tak 
 
Pytanie nr 3: 
Zadanie 9 i 10 

3. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie protez trzustkowych prostych i pojedynczy 
pigtail o długości 3, 5, 7, 9 i 12 cm. 

Odpowiedź:  
Tak 

 
Pytanie nr 4: 
4.Zadanie 11 
Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o długości 3, 5, 7, 9, 10 12 i 15 cm. 
Odpowiedź:  
Tak 
 
Pytanie nr 5: 
Zadanie 14 
5.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego dostarczanego w zestawie do 
wprowadzania, długości stentu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 cm dla średnicy 10 mm i  4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 cm dla średnicy 8 mm, średnica zestawu wprowadzającego 9 Fr, markery wizualne na 
zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu, oraz jednoznaczne określenie 
punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamkniecie stentu, zalecany prowadnik 
0,035”, o długości 450 cm, pozostałe właściwości jak w opisie. 
Odpowiedź:  
Tak 
 
Pytanie nr 6: 



 

 

Zadanie 16 
6.Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów z cewnikiem o zmniejszającej się 
dystalnie średnicy z 7Fr do 5 Fr, ramiona balonu w przekroju zbliżone do kwadratu, 
napełnianie balonu przy pomocy jednej z trzech strzykawek ze znacznikiem wskazującym 
wielkość balonu. 
Odpowiedź:  
Nie 
 
Pytanie nr 7: 
Zadanie 18 
7.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z końcówką wykonaną ze stali chromowo-
niklowej, ostrze igły zakończone trójkątnie (igła z jednym ostrzem), osłona igły o średnicy 
1,75 mm, regulacja długości osłonki 0-5 cm, długość narzędzia                                        
1420 mm, mandryn bez klipsa. 
Odpowiedź:  
Nie 
 
Pytanie nr 8: 
Zadanie 20 
8.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 25                          
i 32 mm i długości 240 cm, znaczniki głębokości na uchwycie co 10 mm. 
Odpowiedź:  
Tak 

 
 

Pytanie nr 9: 
Zadanie 22 
9.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach otworu centralnego 22 x 27 

mm. 

Odpowiedź:  
Tak 
 
10.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z opaską silikonową. 

Odpowiedź:  
Nie 

 

Pytanie nr 10: 
Zadanie 27 

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm 
sterylizowanych tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź:  
Tak 
 

 
Pytanie nr 11: 
Zadanie 31 

12. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotomów bez zaczepu C, 
długość 2000 mm, długość noska 5 i 15 mm, średnica końcówki 1,67 mm (5 Fr). 

Odpowiedź:  
Nie 

 



 

 

 
 
Pytanie nr 12: 
Zadanie 35 

13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z ostrzem wzmocnionym metalową 
tulejką zabezpieczającą przed przebiciem koszulki igły. 

Odpowiedź:  
Tak 

 
 

Zadanie 38 
14. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie protez załadowanych do zestawu 24 Fr, 

możliwość repozycji na zestawie minimum 75%, średnice trzonu 20 mm i 22 mm, 
średnica kołnierzy 24 mm i 26 mm. 
 

Odpowiedź:  
Nie 
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