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Bochnia, dn. 23.03.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-3/2021 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów medycznych do zabiegów 
endoskopowych dla Centrum endoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital 
Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej,  udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy do usuwania ciał 

obcych jednorazowego użytku, trzy lub czteroramiennych o jednej długości narzędzia tj. 230 cm ? Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

2. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły sterylnej, jednorazowej 
do skleroterapii, o średnicy igły 0,7 mm i długości ostrza 5 mm ?  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

3. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki 

czyszczącej do endoskopów o średnicy włosia 5 mm i 11 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

4. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9, poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki 

(krótkiej) do czyszczenia gniazd zaworów o średnicy włosia 5 mm i 12 mm, rys poniżej  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości 
Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne) / -20% (zamówienie podstawowe), …”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego. 
 

6. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy czy też zmiana ilości Towaru w Umowie, zgodnie z 
zapisami ust 2 i 3, nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie 

wykonania Umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% 
wartości całego zamówienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego. 
 

7. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 1 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…, na poziomie min. 80% w terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość jej 
przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. wartości na zasadach określonych w § 6”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

8. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5 (umowa pakiet 7-9): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego. 
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9. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 (umowa pakiet 1-6): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu dostawy do 9 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego.  
 

10. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych / wad jakościowych dostarczonego Towaru 
w terminie do 3 dni roboczych od jego dostarczenia / uznania reklamacji za zasadną, Zamawiającemu 

przysługuje”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

11. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 
na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

12. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
Towar wolny od wad (a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia uznania 

reklamacji za zasadną”?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

13. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w 

przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji ….”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

14. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…, w szczególności, jako: niezgodność z Umową, wady fizyczne, braki poprzez ich naprawę bądź 

wymianę na nowe i niewadliwe. Towar będzie naprawiony w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Towar będzie naprawiany u Wykonawcy. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą 

Zamawiającego wszelkie koszty i ryzyko z tym związane (w tym transport) ponosi Wykonawca. Postanowienia ust. 
2-5 stosuje się odpowiednio”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

15. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady fizycznej uszkodzonego Towaru w terminie do 10 
dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia o niesprawności, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

nowego, sprawnego, wolnego od wad”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

16. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 
na następujący: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego 

przez Zamawiającego Towaru w przewidzianym Umową terminie lub naruszenia postanowień § 3 ust. 3 lub ust. 4 
Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego 

odpowiednika u innego dostawcy (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 
realizacji umowy…”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

17. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i 

wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku 
zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego 

na fakturze”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

18. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
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umownej z 0,5% na 0,3%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

19. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 
umownej z 1% na 0,7%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

20. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary 

umownej z 10% na 7% 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

21. Treść pytania: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący:„…, w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej umowy/cząstkowego zamówienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

22. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 

na następujący: „…reklamacji Towaru, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego 
wykonania umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

23. Treść pytania: dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu 
na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy 

na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których 

doszłoby do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od 
wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z poźn. zm.).. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem 
w/w zasad jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

24. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne gastroskopowe (jednorazowego 

użytku), powlekane, łyżeczki biopsyjne typu  owalne, długość narzędzia 160 -180 cm, średnica kanału roboczego 
2,8 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

25. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne kolonoskopowe (jednorazowego 

użytku), łyżeczki biopsyjne typu owalne, długość narzędzia 230 cm,  średnica kanału roboczego 2,8 mm, 
możliwość dokumentowania zużycia (naklejka)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

26. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści  pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe 

(jednorazowego użytku) z plecionego drutu (0,36-0,47 mm), kształt owalny o średnicy pętli  10 mm, 15-20 mm, 
25-30 mm,  długość narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość dokumentowania zużycia 

(naklejka)? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem. 
 

27. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do 

polipektomii, jednorazowego użytku, kształt owalny pętli 15x30 mm, 20x40 mm; 25x50mm, długość narzędzia 230 

cm,  średnica 2,3 mm, możliwość dokumentowania zużycia (naklejka) ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

28. Treść pytania: Pakiet nr 8 Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych jednorazowego 

użytku, trzy ramienne, średnica 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, możliwość dokumentowania zużycia 

(naklejka)? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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29. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protezy o średnicy kołnierzy 
11,0 mm, aplikator o długości 185 cm, śr, 2,7 mm/ 8 Fr, pozostałe właściwości według opisu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

30. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez posiadających listki 

zapobiegające migracji, zaopatrzonych w pętlę na końcu dwunastniczym, o średnicy kołnierzy 11,0 mm, aplikator o 
długości 230 cm, śr, 3,0 mm/ 9 Fr z systemem kontroli stopnia uwolnienia protezy i możliwości jej  ponownego 

złożenia, pozostałe właściwości według opisu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

31. Treść pytania: dot. Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika       
7 Fr, średnice balonu 8,5-12-15 mm, i 12-15-18 mm, średnica cewnika  7 Fr,  pozostałe właściwości według opisu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

32. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 7,5 Fr, 

pozostałe właściwości według opisu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

33. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 

mm, 0,7mm i 0,6 mm – do wyboru, średnica narzędzia 2,4 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

34. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 
mm, 0,7mm i 0,6 mm – do wyboru, średnica narzędzia 2,4 mm, w komplecie bez strzykawki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

35. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Czy  Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu                                

0,33-0,47 mm, długość 240 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

36. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9: Czy  Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

37. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 32mm w miejsce średnicy 25-

30mm? Pozostałe parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

38. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy drutu 0,4 mm? Pozostałe 

parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

39. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 4: Uprzejmie prosimy o wskazanie dokładnego modelu diatermii z jakiej 
korzysta Zamawiający. 

Odpowiedź: Model diatermii: BOUA ARC 250. 
 

40. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości roboczej wyłącznie 230 cm? 

Pozostałe parametry zgodne z dotychczasowym opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

41. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkiej, jednorazowej szczoteczki 

dwustronnej do czyszczenia akcesoriów i otworów endoskopu, o średnicy włosia 10mm na jednym końcu i 5mm na 

drugim końcu, o długości narzędzia 15,5-16 cm, z możliwością dokumentowania zużycia (naklejka)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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42. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści otwór główny o wymiarach 21mm x 26,5mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

43. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści ustnik bez „możliwości dokumentowania zużycia 
(naklejka)”? 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 9 i utworzy z niej 

oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się 
właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

45. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg 

żółciowych o długości 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

46. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 w pozycji 1 jednorazową protezę plastikową prostą 
założoną na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5Fr, długość protezy 150mm; 

długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,91mm-2,34mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 
2,24mm2-3,56mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała 

widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, 
minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm-3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''?  

Odpowiedź: Zgodnie z Zaproszeniem. 
 

47. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 w pozycji 4 trójkanałowy papilotom igłowy 

jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; 
separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; 

końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w 

obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym 
(RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada 

znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; 
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 

endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z 
umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w 

sterylnym pakiecie, gotowy do użytku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

48. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji 2 protezę do dróg żółciowych - 
samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa 

wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 

40mm-120mm;  średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). 
Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części 

środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po 
przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

49. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 w pozycji 3 jednorazowy balon trójkanałowy do 

usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 
15mm, 18mm, 20,0mm- narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i 

proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną 
końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 

endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica 

proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-
5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na 

całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 
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odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z 

umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła 

osłonką na balon? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

50. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 4 w pozycji 5 jednorazowy cewnik V-System do 

kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 

6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 
2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 

1950mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej 
prowadnicy; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane 

jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w 

sterylnym pakiecie, gotowe do użycia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

51. Treść pytania: Czy zamawiający dopuści w pakiecie numer 4 w pozycji 8 jednorazowe narzędzie służące do 

zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie 
zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; 

średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału 

roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do 
użycia narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

52. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie równoważnych ustników o wewnętrznej średnicy 

otworu 22 x 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

53. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych 

Zamawiający wymaga ustników, pakowanych w opakowania jednostkowe oraz w opakowania zbiorcze typu 

dyspenser/ podajnik kartonowy, z datą produkcji i datą ważności ustników na każdym opakowaniu jednostkowym 
oraz z 3 etykietami do dokumentacji, jakich zamawiający używa obecnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

54. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczoteczek do czyszczenia 
akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie, średnica włosia z jednej strony 6mm, z drugiej strony 10mm, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

55. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczoteczek do czyszczenia 
akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie, średnica włosi 11mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

56. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 1,4: Czy Zamawiający wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu i 

pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie oferty na asortyment pakietu nr 1? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 

57. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów 

endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny) lub 0,025" 

(prosty, sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie 
widocznym w obrazie RTG, prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na 

zwężanym odcinku dystalnym, izolowany elektrycznie, o całkowitej długości narzędzia 4500mm, pakowany 
pojedynczo, w pancerzu transportowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

58. Treść pytania: dot. Pakietu nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego 
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użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°, z cięciwą monofilamentą o długości 20mm, 25mm lub 32mm, o 

średnicy narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, noskiem o długości 5mm, o długości 
narzędzia 1800mm,kompatybilny z prowadnikiem 0,035", posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG, 

pakowany pojedynczo w sterylne pakiety? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego  
 

59. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu i 
pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie oferty na asortyment pakietu nr 5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego  
 

60. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o średnicy narzędzia 2,6mm? 

Pozostałe parametry zgodnie z dotychczasowym opisem przedmiotu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

61. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6mm lub 0,8mm (do wyboru 

Zamawiającego), długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy narzędzia 2,4mm, bez 

wzmocnienia metalowym kołnierzem i bez strzykawki w zestawie, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry 
zgodnie z dotychczasowym opisem przedmiotu. 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

62. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 50 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

63. Treść pytania: dot. Pakietu nr 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 100 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

64. Treść pytania: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w jakim celu są składane próbki skoro kryterium 

oceny ofert jest 100% cena ? Jeżeli będą oceniane próbki bardzo proszę o dokładne informacje o ocenianych 

cechach poszczególnych narzędzi i w jaki sposób ocena ta wpływa na wybór oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - Wzory – próbki dla pakietu nr 1 poz. 1, 2 – (….) na 
stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – 
szczegółowa oferta cenowa 
 

65. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pozycji pakiecie 1, poz. 1 zestawu do protezowania dróg żółciowych z 

możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; Zestaw fabrycznie zmontowany; zawiera: protezę 
cienkościenną zgiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu 

postępowania według potrzeb) zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia 
zarówno w przód jak i w tył oraz cewnik prowadzący i cewnik popychający z markerem RTG; wymagane długości 

protez: 5,7, 9, 12, 15,18cm  i średnice: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; zestaw współpracuje z prowadnikiem .035' o długości 

260cm i 450 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

66. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 2 prowadników endoskopowych- 0.025", 0.035” i 0.038”. 

Prowadniki endoskopowe 0.038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, prowadniki 
0.025” z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w 

sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, zhydrofilną końcówką roboczą 

zawierajacą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierajacą wolfram 
na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, 

prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, 
izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

67. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 3 sfinkterotomów obrotowych trójkanałowych 

jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku 
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(360 st.), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść 

wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do prowadnika i 
podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki 

dystalnej: 4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr (do wyboru), przeznaczony do współpracy z prowadnikami 260 i 450cm i średnicy 
prowadnika odpowiednio .025´i . 035” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

68. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 4 papilotomów igłowych trójkanałowych z możliwością 

regulacji dlugości wysuniecia igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na 
końcówce dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035" 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

69. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 1 samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń 

dróg żółciowych niepokrywanych. Z możliwością stosowania w zwężeniach nowotworowych, wykonane z drutu 
nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; długości: 4, 6, 8, 10 i 12 

cm;  Średnica: 8 i 10 mm; zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

70. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 2 stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych 
przeznaczonych do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość 

pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego 
usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o 

średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120 mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z 

cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", 
zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na 

zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po 
przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści. 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

71. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, poz. 3 trójkanałowych cewników balonowych do usuwania 

złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 
9 -12 mm, 12-15mm, 15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, 

współpracuje z  z prowadnikiem 260 i 450cm, w zestawie jedna skalibrowana strzykawka. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

72. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 1 klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu, 
jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i 

zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, zestaw wyposażony w dodatkową przezroczystą osłonkę 
z tworzywa z uchwytem i fabrycznym zabezpieczeniem do wprowadzania narzędzia i ochrony kanału roboczego , w 

długościach 155cm i 235cm, z możliwościa wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana 

średnica kanału endoskopowego 2.8mm Op-10 szt  
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

73. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 2 igieł hemostatycznych, średnica osłonki 1.8mm i 

2.3mm, długość robocza  200 i 240cm, średnica igły 23 i 25G, długośc igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa 
osłonka igły widoczna po wysunięciu  od strony proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. 

uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczonie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, 

blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na 
zagięcia i załamania. Dostępne w osłonie elastycznej i przezroczystej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

74. Treść pytania: Prosimy o wyłączenie z pakietu 5 pozycji nr. 4. i utworzenie z niej osobnego zadania. Pozwoli to na 

przystąpienie większej ilości oferentów do postępowania, tym samym zwiększając jego konkurencyjność. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego 
 



Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 
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75. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6, poz. 1 zestawów do opaskowania żylaków przełyku 

zawierających 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (bez zawartości lateksu); głowica 
wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem 

do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej 
podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

76. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 2 kleszczy kolonoskopowych o długości 240cm, pozostałe 

parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

77. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 3 pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej 
jednorazowego użytku o długości 240cm, bez funkcji obrotowej, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

78. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 4 pętli elektrochirurgicznych plecionych jednorazowego 
użytku, średnica drutu 0.42mm, bez funkcji obrotowej o długości 240cm, pozostałe parametry zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia 
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem.  
 

79. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 5 kleszczy do usuwania ciał obcych łączących w sobie 

funkcję kleszczy typu zęby szczura i szczęki aligatora o długości 230cm.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

80. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 1 igieł hemostatycznych, średnica osłonki 1.8mm i 
2.3mm, długość robocza  200 i 240cm, średnica igły 23 i 25G, długośc igły 4 i 6mm (do wyboru), dodatkowa 

osłonka igły widoczna po wysunięciu  od strony proksymalnej zabezpieczająca kanał endoskopu przed ew. 

uszkodzeniem, fabryczne zabezpieczonie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, 
blokada igły w rękojeści w dowolnym kierunku, wewnętrzny kateter w kształcie gwiazdy -osłona odporna na 

zagięcia i załamania. Dostępne w osłonie elastycznej i przezroczystej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

81. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 2 ustników gastroskopowych jednorazowego użytku z 

otworem 60Fr lub 54Fr do wyboru, z otworami bocznymi, obręczą zębową oraz elastycznymi taśmami mocującymi, 

pakowane po 100szt. 
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

82. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 3 szczoteczek dwustronnych o długości 240cm, pozostałe 

parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 

83. Treść pytania: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, poz. 4 szczoteczek dwustronnych o długości 240cm, z jednej 
strony przeznaczonych do czyszczenia kanału roboczego o średnicy 5mm, z drugiej strony o średnicy 10mm do 

czyszczenia gniazd zaworów. 
Odpowiedź: Zgodnie z zaproszeniem. 
 
UWAGA! 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

   Dyrektor 
                                                                                                                        Jarosław Kycia 


