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Znak: AE/ZP-27-01/16         Tarnów, 2016-01- 08 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: 

niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, 

czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjenta oraz masek ochronnych do 

stosowania przez personel medyczny i ochraniaczy na obuwie dla Specjalistycznego 

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-4, 11-14. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 

pozycji 1-4, 11-14 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha 

ochronnego podfoliowanego z mankietem poliestrowym szer. 5 cm, polipropylen 30 g/m
2
 + 

folia polietylen (podfoliowany w części przedniej + rękawy) kolor biały, rozmiar L 

obszerny?  

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek 

pakowanych po 50 szt., w kartoniku w formie podajnika? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z 

włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m
2
? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 

celulozowo-foliowego, nieprzemakalnego, o długości 65 m, perforacja co 38 cm (+/- 2 cm), z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 

w rolce o długości 50 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul dla 

pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wiązanych w pasie i przy szyi, w 

rozmiarach: M/L – 140 x 110 cm oraz XL/XXL – 160 x 125 cm? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z 

włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m
2
? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w 

kartoniki? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszce o rozmiarze 

60 cm x 80 cm? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8, 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradła pakowane 

min. a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy Zamawiającego o 

sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 

pełnych ilości? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.:7, 8, 9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od składania 

pojedynczego. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści podkłady o długości 50 m z 

przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty 

zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości? 
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15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 

uniwersalnym o wymiarach 70 cm x 120cm o obwodzie 140 cm? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 

120 cm x 35 cm? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 

60 cm x 30 cm? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w op. a’100 szt. 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Prosimy Zamawiającego o 

sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 

pełnych ilości? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji 1-4, 11-14 i utworzenie 

dla tych pozycji odrębnego pakietu. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 1 opisanych w pytaniu 

fartuchów.   
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr1 poz. 2 masek pakowanych po 50 szt.,  

w kartoniku w formie podajnika, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający wymaga  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 3 czepka zgodnego z wymaganiami 

określonymi w SIWZ.. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 11 podkładu 

celulozowo-foliowego , nieprzemakalnego w rolce z perforacją co 38 cm (+/-2). Dopuszcza natomiast 

podkład celulozowo-foliowy w rolce o długości 65 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 12 podkładów w rolce o długości 

50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 13 opisanych w pytaniu 

koszul dla pacjenta.   
Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 14 spodenek z włókniny typu SMS 

o gramaturze 28 g/m
2
, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 maski pakowane  

w kartoniki, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie zabezpieczone folią i maska będzie spełniała 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 poszewki na poduszkę w 

rozmiarze 60 cm x 80 cm. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 8, 9 prześcieradła pakowane w 

opakowania nie większe niż 20 szt., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 20 szt. to winien zaoferować w poz. 8 – 

188 opakowań, natomiast w poz. 9 - 320 opakowań. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od pojedynczego składania w Pakiecie Nr 1 poz.: 

7, 8, 9.  
Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 11 podkładów z perforacją 

co 38 cm. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 11 podkładów w rolce o długości 

50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rolki o długości 50 to winien zaoferować 368 rolek. 

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 koszuli w rozmiarze 

uniwersalnym o wymiarach 70 cm x 120cm o obwodzie 140 cm. 
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Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 16 osłony na kończynę 

o rozmiarze 120 cm x 35 cm. 

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 17 osłony na kończynę 

o rozmiarze 60 cm x 30 cm. 
Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 19 fartuchów foliowych 

pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 72 

opakowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


