
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 2 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, 
gotowych doużycia ,dł.ramion 12 mm lub 16 mm ,rotacyjne 360 st., z możliwością  wielokrotnego  
otwarcia I zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem ,śr.narzędzia 2,5 
mm,dł.całkowita 230 cm,do kanału min. 2,8 mm,zawierających trzy nalepki samoprzylepne do 
dokumentacji z znumerem katalogowym ,nr LOT oraz datę ważności ,dane producenta/dystrybjtora 
na etykiecie głównej produktu

Odpowiedź:Tak

Pytanie nr 2:

Zadanie 20 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej pętli so usuwania polipów jednorazowych 
owalnych, z możliwością użycia diatermii,rozmiar 10 mm,15 mm,20 mm,25mm,30 mm,35mm, do 
kanału roboczego 2,8 mm ,dł.całkowita 230 cm,zawierających 3 nalepki samoprzylepne do 
dokumentacji z znmerem katalogowym ,nr lot oraz datą ważności, dane producenta/dystrybutora na 
etykiecie głównej produktu.kształt ,rozmiar pętli wyrażnie oznaczony na opakowaniu 
jednostkowym .op.10 szt

Odpowiedź:TAK

Pytanie nr 3:

Zadanie 20 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do usuwania ciął obcych ,zawierających 3 nalepki 
samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym ,nr LOT oraz datą ważności ,dane 
producenta/dystrybutora na etykiecie głównej produktu.op.10 szt.

Odpowiedź:TAK

Pytanie nr 4:

Zadanie 22 poz. 1
Prosimy o doprecyzowanie ,czy Zamawiający ,podobnie jak w innych pozycjach wymaga ustników 
pakowanych indywidualnie,każdy zawierający min.trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z 
numerem katalogowym,nr LOT oraz datą wązności ,dane producenta/dystrybutora na etykiecie 
głównej produktu.Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem.

Odpowiedź:TAK, zmiana zał. Nr 2 do SWZ



Pytanie nr 5:

Zadanie 23,poz  1 .
Zwracamy się z pros�bą o dopuszczenie pojemniko� w na pro� bki do badan�  hist-pat poj.40 ml z
10%formaliną  20  ml-gotowy  do  uz2ytku,z  zakręcaną  nakrętką  oraz  etykietą  do  opisania
pobranej pro� bki.Wysokos�c� 70 mm, 30 mm.Posiadające sertyfikat ISO 13485.Opakowanie/taca
100 szt.

Odpowiedź:TAK

Pytanie nr 6:
Zadanie 26,poz 1 
Zwracamy sie z pros�bą o dopuszczenie jednorazowych szczypiec owalnych oraz typu Aligator,
z  igłą  lub  bez  igły  do  wyboru  przez  Zamawiającego,łyz2eczki  do  biopsji
stycznych,zawierających  przyrząd  do  zdejmowania  pro� bek,zapakowanych  orginalnie  z
kleszczykami,dł.całkowita  180  cm  I  230  cm,zawierających  3  nalepki  samoprzylepne  do
dokumentacji  z  numerem  katalogowym  ,nr  LOT  oraz  data
waz2nos�ci,daneproducenta/dystrybutora na etykiecie gło� łwnej produktu .Op.10 szt.

Odpowiedź:TAK

Pytanie nr  7:

Zadanie 27,poz  1
Zwracamy  się  z  pros�ba  o  dopuszczenie  jednorazowych  szczypiec  owalnych  z  okienkiem
łyz2eczki standardowe z igłą lub bez igły do wyboru przez Zamawiającego,łyz2eczki do biopsji
stycznych,dł.całkowita  160  cm  I  230  cm,  zawierających  trzy  nalepki  samoprzylepne  do
dokumentacji  z  numerem  katalogowym  ,nr  LOT  oraz  datą  waz2nos�ci,dane
producenta/dystrybutora na etykiecie gło� wnej produktu,sterylizowane EO,Op.10 szt.

Odpowiedź:TAK

Pytanie nr 8:

Zadanie 28,poz 2
 Prosimy o zweryfikowanie,czy nie zaszła omyłka i Zamaiający wymaga szczotek do kanału od
2,0 mm ,a nie od 0,2 mm?

Odpowiedź:tak wymaga od 2 mm nie 0,2mm. Zmiana załącznika nr 2 do SWZ

Pytanie nr 9:

Zadanie 28, poz.2
Prosimy  o  doprecyzowanie  ,czy  Zamawiający  ,podobnie  jak  w  innych  pozycjach  wymaga
szczotek pakowanych indywidualnie,kaz2dy zawierający min.trzy nalepki  samoprzylepne do
dokumentacji  z  nimerem  katalogowym  ,nr  LOT  oraz  datą  waz2nos�ci,dane
producenta/dystrybutora  na  etykiecie  gło� wnej  produktu.Opakowanie  zbiorcze  typu
dyspenser kartonowy z otworem.
 



Odpowiedź: nalepki nie wymagane

Pytanie nr 10:

Zadanie 29 poz .1

Prosimy  o  dopuszczenie  pułapek  na  polipy  ,plastikowych  5-komorowych,  z  moz2 liwos�cią
przepuszczania zasysanej tres�ci z pominięciem sitek,obrotowe wieczko z dwiema rurkami.

Odpowiedź:TAK -MOGĄ BYĆ 5 KOMOROWE

Pytanie nr 11:

Zadanie 29, poz 1. 
Prosimy  o  doprecyzowanie  ,czy  Zamawiający  wymaga  pułapek  na  polipy,plastikowych-
TRANSPERENTNYCH,bez  zabarwienia  kolorystycznego  5-komorowych  ,z  moz2 liwos�cią
przepuszczania zasysanej tres�ci z pominięciem sitek,obrotowe wieczko z dwiema rurkami.

Odpowiedź:TAK  TRANSPARETNE ,NIEZABARWIONE

II. Na podstawie art. 286 ust.12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019r. Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ:

1) zmianie ulega   zał. Nr 2  SWZ,  zadanie nr 22 poz.1, zadanie 28,poz 2:

Patrz zał. Nr 2 do SWZ po zmianach


