
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 21.04.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (Znak postępowania: 1507/2016).

Na  podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164).  Zamawiający 

przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pyt. 1 Pakiet nr  68  Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne z 
pojedynczymi otworami w szczękach, z możliwością wykonania biopsji stycznych, średnica szczęk 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm, 
długość 120, 180, 230cm, białe markery sygnalizacyjne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: TAK.

2. Pyt. 2 Pakiet nr  68  Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe pętle  do polipektomii 
owalne, o średnicy 15, 24, 36mm, dł. robocza 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak. 

3. Pyt. 3 Pakiet nr 68 Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki poliuretanowej, brak rotacji  
wynika z możliwości  chwytania ciała obcego z obu stron urządzenia.  Średnica 244 lub 35mm, średnica osłonki 2,4, dł. 
narzędzia 230cm.
Odpowiedź: Tak.

4. Pyt. 4 Pakiet nr 71 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielna ofertę na pozycje 1, 
4,  8  i  dopuści:Poz.  1  Jednorazowe igły do ostrzykiwania  dł.  ostrza  5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.Poz.  4 
Sfikterotom nieobrotwy o dł. cięciwy tnącej 25mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu, jednocześnie dopuszcza zaproponowaną  
poz.1 a nie dopuszcza poz.4.

5. Pyt. 5 Pakiet nr 73 Szczoteczki cytologiczne dł. robocza 1200mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

6. Pyt. 6 Pakiet nr 75Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielna ofertę na pozycje 2, 3 
i dopuści: Poz. 2 Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych o średnicy 10mm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:Zamawiający dopuscił złozenie oferty na poz.3, został utworzony pakiet 75A oraz dopuszcza zaproponowana  
poz.2 lecz nie wydziela jej z Pakietu 75

Z poważaniem


