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dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych - endoskopia 
,staplery i inne 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, włosia z 
jednej strony 5mm, z drugiej strony 10 mm, długośc narzędzia 230 cm, do kanałów roboczych o 
średnicy min. 2,8 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5     
Czy Zamawiający dopuści system do czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy 2,8 - 5,0 mm 
i długości 220 cm, który zamiast nylonowego włosia stosowanego w standardowych szczotkach 
posiada szereg obwodowo uszczelnionych krążków?  
 
Krążki wykonane są z materiału o mniejszej twardości niż kanał endoskopu, co eliminuje ryzyko 
uszkodzenia kanału. Średnica krążków jest ściśle dopasowana, tak aby przylegała do wnętrza kanału, 
co zapewnia wyjątkową skuteczność oczyszczania, a jednocześnie przy wyprowadzaniu przyrządu  
z kanału wytwarza się podciśnienie, skutecznie eliminując zanieczyszczenia z wnętrza endoskopu. 
Przyrząd skutecznie oczyszcza kanały robocze po jednokrotnym przeciągnięciu, z większą 
skutecznością niż trzykrotne oczyszczenie standardową szczotką endoskopową.  
 
Oferowany system czyszczący jest konfekcjonowany w opakowaniu a’ 60 szt. (kaseta) oraz a’ 180 szt. 
(wkład uzupełniający do kasety). 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5     
W przypadku pozytywnej odpowiedzi do pytania nr 1, prosimy o zgodę na zaoferowanie osobno jednej 
kasety (podajnika) zawierającej oferowany produkt w ilości 60 szt., oraz odpowiedniej liczby wkładów 
uzupełniających po 180 szt.  
 
Prosimy o informację, czy ilość wkładów uzupełniających należy zaokrąglić w górę do pełnego 
opakowania, czy należy wycenić niepełną ilość opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga systemu siatki z ramionami mocowanymi tylko do więzadeł krzyżowo-
kolcowych, koloru niebieskiego z białym znacznikiem środka siatki, dla znacznego zwiększenia jej 
widoczności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wymaga 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11 poz. 1-5 
Dot. pakiet nr 11,poz.1-5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach 
pakietu nr 11,poz.1-5 na staplery o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym, względem 
zastosowanego w opisie przedmiotu zamówienia(wymagania) zapisu o brzmieniu: „Stapler 



wyposażony w blokadę mechaniczną strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem 
niezależnie od położenia pokrętła regulacji wysokości zamknięcia zszywki”, tj.: staplery posiadające 
wbudowaną automatyczną blokadę zabezpieczającą(ASL), która zapobiega przypadkowemu oddaniu 
strzału(bez potrzeby ręcznego zwolnienia blokady przed strzałem), umożliwiającą jednocześnie 
automatyczne oddanie strzału po znalezieniu się wskaźnika w zielonym polu na wbudowanym w 
stapler okienku podglądu oraz ponowne zablokowanie przed oddaniem strzału po wystrzale ładunku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
:  
Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12 poz. 4 
W zawiązku z modyfikacją pakietu w zakresie nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pozycji nr 4 pętli heksagonalnej o średnicy narzędzia 2,3 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12 poz. 1, 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 pętli owalnej o średnicy 15 mm, 
pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
 
 

Powyższe pismo stanowi trzecie  uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2018. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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