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Znak: AE/ZP-27-18/16         Tarnów, 2016-02- 09 

 

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

do mikrotomu, ostrzy do wykrawania materiału, uchwytów do żyletek i ostrzy, atramentu 

do oznaczania chirurgicznych linii cięcia dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pozycji 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyletek mikrotomowych 

z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców? 

2. Dotyczy pozycji 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 żyletek mikrotomowych 

z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców? 

3. Dotyczy pozycji 3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu żyletek 

mikrotomowych z poz.: 1, 2, 3. 

4. Dotyczy pozycji 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 atramentu  

do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniach o pojemności 56 ml. 

5. Dotyczy pozycji 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 ostrzy wykonanych  

ze stali nierdzewnych. 

 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w pozycji 1 żyletek mikrotomowych  

z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w pozycji 2 żyletek mikrotomowych  

z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żyletek mikrotomowych z pozycji:: 1, 2, 3  

do osobnego pakietu  

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 7 atramentu do oznaczania chirurgicznych 

linii cięcia w opakowaniach o pojemności 56 ml., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w pozycji 4 ostrzy wykonanych ze stali 

nierdzewnych. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


