
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 25.05.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o.

(Znak Postępowania: 2266/2016)

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. Pakiet  nr 9  poz.1
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 9 pętli o średnicy 15 mm, 25mm, 32 mm, pozostałe parametry zgodne z 
opisem.
Odpowiedź: Nie.

 2. Poz.2
Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie pętli z drutu z nylonową torebką do usuwania polipów i
ciał obcych, średnica cewnika 2,6 mm, średnica pętli 25 mm i 35 mm, narzędzie obrotowe.
Odpowiedź: Tak

3. Pakiet nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 11 dopuści zaoferowanie zestawów z podwiązkami z lateksu, parametry zgodne 
z opisem.
Odpowiedź: Nie
4. Poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 11 dopuści zaoferowanie stentu z możliwością usunięcia bez wskazywania 
czasu utrzymywania, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

               Odpowiedź: Nie 

5. Pakiet nr 8                                                                                                                                                        
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do: 
gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności łopatek; z igłą lub bez igły; z podwójnym 
systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z 
pojedynczymi otworami w szczękach; z możliwością biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą 
tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica 
szczęk: 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm; długość 120,180 i 230cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w 
zależności od długości); z czarnymi lub białymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie 
wysunięcia kleszczy z kanału roboczego; współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm.

             Odpowiedź: Tak

             6. Pakiet nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Jednorazowe pętle do 



polipektomii, owalne wykonane z plecionego, średniogiętkiego drutu, wyposażone w wyskalowaną 
rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; średnica pętli 10, 15, 
24, 36mm; długość robocza 230 cm; do kanału roboczego 2.8mm, 3,2mm
Odpowiedź: Tak 

7. Poz. 2 Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki, brak rotacji wynika 
z budowy urządzenia, które pracuje w dwie strony, długość narzędzia 160 i 230 cm, średnica osłonki 1,8 
i 2,4mm, średnica pętli 15, 25, 35mm Odpowiedź: Nie 

8. Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze 
biopsyjne do: gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem 
cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi 
otworami w szczękach; średnica szczęk do gastroskopii i kolonoskopii 2,3mm, i 3,0mm  pokryte 
hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy 
jego znacznym zagięciu, na osłonce znaczniki odległości;  średnica szczęk: 1.8mm do bronchoskopii, 
niepokrywane z  wygładzeniem odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającym ryzyko 
zużycia kanału roboczego aparatu; długości kleszczyków 120, 160 i 230cm współpracujące z kanałem 
roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm? 
Odpowiedź: Tak 

             9. Pakiet nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle do 
polipektomii  wykonane z plecionego drutu lub pojedynczego; średnica pętli 10,15, 25, 35 mm, długość 
robocza 230 cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ? 
Odpowiedź: Tak 
10. poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowane pętle posiadały funkcję rotacji? 
Odpowiedź: Tak 
11. Poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk  do usuwania 
polipów i ciał obcych,  elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35  i długości narzędzia 
230 cm, w pełni obrotowy? 
Odpowiedź: Tak 

12.Pakiet nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsy hemostatyczne         
jednorazowego użytku z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion 
klipsa 12 mm; z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym  
uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa, współpracujący z kanałem min.2.8mm.? 
Odpowiedź: Tak 

13. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2 Uprzejmie prosimy o następujące doprecyzowanie istniejące 
zapisu: „Powtarzające się nieterminowe dostarczanie towaru z winy wykonawcy może spowodować 
natychmiastowe zerwanie umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.”

             Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

14. Pakiet nr 1 poz. 8 i 9                                                                                                                                 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycjach 8 i 9 dopuści rurkę intubacyjną   w rozmiarze 9,0 
spełniającą pozostałe wymagania określone w SIWZ?                                                                                   
Odpowiedź: Tak 

 
Z poważaniem


