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Znak: AE/ZP-27-01/16         Tarnów, 2016-01- 11 

 

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. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w opisie fartucha 

określenia „przejściowo wodoodporne”, czy ma na myśli fartuch foliowany? Jeśli tak 

prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej z wstawką nie 

przemakalną w przedniej części oraz rękawami zakończonymi mankietami. W przypadku 

odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do nowego pakietu. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha 

wykonanego z włókniny PP w rozmiarze uniwersalnym. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny  

o rozmiarze 210 x 80 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny o rozmiarze 

140 x 80 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający wymaga aby osłona na kończynę była 

sterylna? Jeśli tak to prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 35 cm x 120 cm. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17. Czy Zamawiający wymaga aby osłona na kończynę była 

sterylna? Jeśli tak to prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 35 cm x 80 cm. 

7. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki 

podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących 

przepisów, a netto zostanie be zmian. 

 

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

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 pozycji 1 fartuchów z włókniny 

polipropylenowe (a nie podfoliowanych), przejściowo wodoodpornch, tj. fartuchów, które przy 

pierwszym kontakcie z płynem nie przemakają – płyn zbiera się na powierzchni w postaci 

kropel. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w tej pozycji fartucha wykonanego z 

włókniny polipropylenowej z wstawką nie przemakalną w przedniej części oraz rękawami 

zakończonymi mankietami. 
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, a nawet wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 pozycji 1 fartuchów 

wykonanych z włókniny polipropylenowej, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie fartuchów  

w rozmiarze uniwersalnym.                   
Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr1 poz. 8 prześcieradeł z 

włókniny o rozmiarze 210 x 80 cm, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr1 poz. 9 podkładów z włókniny 

o rozmiarze 140 x 80 cm, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania SIWZ. 
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Ad. 5 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 pozycji 16 osłony na kończynę były 

sterylne, w SIWZ nie tylko brak takiego wymogu ale nawet  nazwa Pakietu Nr 1 brzmi „Pakiet nr 1 - 

Niesterylne jednorazowe materiały higieniczne”. Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie  

w Pakiecie Nr 1 poz. 16 osłony na kończynę o rozmiarze 120 cm x 35 cm. 
Ad. 6 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 pozycji 17 osłony na kończynę były 

sterylne, w SIWZ nie tylko brak takiego wymogu ale nawet nazwa Pakietu Nr 1 brzmi „Pakiet nr 1 - 

Niesterylne jednorazowe materiały higieniczne”. Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie  

w Pakiecie Nr 1 poz. 17 osłony na kończynę o rozmiarze 80 cm x 35 cm. 
Ad. 7 Zasady zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany stawki VAT Zamawiający określił w pkt 

XIV.5 SIWZ i pkt II.1 Formularza Ofertowego   
 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 

pkt 3 przedłuża termin składania ofert z 13.01.2016 godz. 10
00

 na 14.01.2016 r. godz. 10
00

 oraz 

termin otwarcia ofert z 13.01.2016 godz. 10
10

 na 14.01.2016 godz. 10
10

.  

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w 

punkcie III.11, IX.1, X.1. 

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy 

Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


