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MCLChPiG –Gr.IV A/4PN/2017 

 

Otwock, dn. 13.02.2017 r 

  

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego – dostawa narzędzi bronchoskopowych, znak sprawy 04/PN/2017. 

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 
                                                              
Pakiet nr 1 poz.1  
 Zwracamy się z prośbą wyłączenie poz.1 z Pakietu 1 i utworzenie z niej pakietu 1A pod nazwą 
szczoteczki bronchoskopowi. 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bronchoskopowe o długości roboczej 1200 mm ?. Czy 
Zamawiający dopuści szczoteczki bronchoskopowe  o średnicy szczoteczki 2,0 lub 3,0 mm ( bez 5,0 
mm)? 

Pozostałe parametry jak w specyfikacji.. 

Odpowiedzi Zamawiającego:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy 
 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 3 i utworzenie z niej 

osobnego pakietu oraz czy dopuści w miejsce pierwotnych parametrów : szczypce biopsyjne 
bronchoskopowe z igła i bez igły ?, długość robocza 100 cm, średnica zewnętrzna 1,8 mm i 
2,2 mm, z możliwością wykonywania biopsji statycznej, minimalna średnica kanału roboczego 
2,0 mm-dla kleszczy o śr. zew.1,8mm i kanału 2,8 mm dla kleszczy o śr. 2,2 mm, 
jednorazowe, łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pancerz 
szczypiec na całej długości pokryty poliuretanową osłonką, pokrytą tworzywem 
zmniejszającym tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, z podwójnymi otworami w łopatkach 
szczęk zapewniającymi możliwość pobrania odpowiednio dużego wycinka tkanki oraz 
zapewniają jego pewną ewakuację poprzez kanał roboczy? 

Odpowiedzi Zamawiającego:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy 
 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści  w miejsce pierwotnych parametrów igły do 

biopsji transbronchoskopowej, jednorazowe, długość igły 15 mm, długość robocza narzędzia 
130 cm, średnica osłonki 1,8 mm, średnica igły 19G,20G,21GG, w komplecie ze strzykawką 
podciśnieniową o pojemności 20-25 ml. Długość narzędzia 130 cm. Sprężyna na dystalnym 
końcu zapewniająca zwiększoną sprężystość odcinka dystalnego w celu umożliwienia 
dostępu do wszystkich zmian, z systemem blokowania igły w rękojeści minimalizującą ryzyko 
niezamierzonego wysunięcia  lub schowania igły. Metalowy port na końcówce osłonki 
ograniczający ryzyko uszkodzenia bronchoskopu ?  

Odpowiedzi Zamawiającego na pyt.1 i 2 :  
Zamawiający dopuszcza  propozycję Wykonawcy 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego ;www.otwock-szpital.pl 


