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WSZYSCY 
 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę  jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 – pakiet nr 2 poz.1 
Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający  dopuści : 
Balony jednorazowe do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej 
ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu. Balon trójstopniowy (mocowany na drucie). Długość 
balonu: 8-9 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6mm - 20mm . Cewnik o średnicy: 7 
Fr i długości: 180 cm - 190 cm. Wszystkie średnice balonów muszą współpracować  z 
kanałem roboczym o  średnicy minimalnej 2,8 mm. Balony kompatybilne z ednoskopami 
firmy Olympus posiadanymi przez Zamawiającego. Rozmiar będzie podawany 
każdorazowo przy zamówieniu. Posiadają metkę z jednoznaczną informacją  o średnicy i 
ciśnieniach. Cewnik zawierający fluoroscencyjną  metkę  z jednoznaczną informacją o 
średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu - 10 pkt, bez fluorescencyjnej metki- 0 pkt. 
Odp.: Nie, parametry balonów jednorazowych mają być zgodne z SIWZ.  

 
Pytanie 2 – pakiet nr 2 poz.1 
Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie 

balonów współpracujących z kanałem roboczym 2,8mm umieszczonych na cewniku o 

średnicy 7,5Fr. 

Odp.: Nie, parametry balonów jednorazowych mają być zgodne z SIWZ.  

 
Pytanie 3 – pakiet nr 1 poz.2 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2, igieł biopsyjnych ultrasonograficznych 
do aparatu EBUS Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA do stosowania z 
bronchoskopami, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian 
podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-
oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu 
ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej, igła 22 i 25 G wykonana ze 
stali nierdzewnej dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm; mandryn wykonany z nitinolu; 
koszulka PEEK umożliwiająca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas 
zabiegu, regulowana dł. koszulki, średnica 4,1 Fr dł. 744 mm; strzykawka próżniowa o 
poj.  10ml; minimalny kanał roboczy 2,0 mm. 
Odp.: Nie, parametry igieł określonych w pakiecie nr 1 poz.2 mają być zgodne z 

SIWZ.  

 



Pytanie 4 – pakiet nr 1 poz.3 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 3, jednorazowych zestawów do 
przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej do celowanego 
pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych ( zestaw zawiera  
strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml i igłę wyposażoną w wycięcie do pobierania 
tkanki z delikatnych okolic płuc o długości 45 mm, z możliwością regulacji w zakresie 0-
50 mm, średnice 22 G i 25 G, koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości 744 mm, 
pakowane sterylnie). Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie 
wyprofilowany uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Minimalny  
kanał roboczy 2,0 mm. 
Odp.: Nie, parametry igieł określonych w pakiecie nr 1 poz.3 mają być zgodne z 

SIWZ.  

 

Pytanie 5 – pakiet nr 1  

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 do oddzielnego pakietu.  

Odp.: Nie, postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
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