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Znak: AE/ZP-27-61/16                               Tarnów, 2016-04-20 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

artykułów medycznych (strzykawek, przyrządów do przetoczeń, butelek do 

przechowywania pokarmu), szwów chirurgicznych oraz opatrunków 
 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1,2 –  Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji 

oraz transfuzji posiadały komorę wodną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Czy 

zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga 

oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia 

karty charakterystyki  bezpieczeństwa produktu chemicznego? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze 

przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji 

przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jest już 

wyrzucone? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7,8,9 – Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z 

posiadanymi przez Zamawiającego pompami, a które nie są wpisane w menu pompy. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3,5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej 

generacji typu ENOVA  wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu ,,igła kosmetyczna’’ 

pozostałe parametry bez zmian? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1,2,3 – Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1,2,3 butelki 

mikrobiologiczne czyste, pakowane po 40 sztuk, a dodatkowo w pozycji nr 2, butelki o 

pojemności 150 ml? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1,2 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu 

100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1,2 – Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o 

długości min. 150 cm? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o 

długości 250 cm? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.3,5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie 

tnącej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 lecz nie posiadającej w 

swoim opisie nazwy „igła plastyczna’’? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1,2 –  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do 

przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.  

12.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do 

przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm.  

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do 

przetoczeń z drenem długości 180 cm. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7-8 – Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 

osobnego pakietu, gdyż w przedstawionym załączniku nr 6 wykazie pomp brak jest 
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jednego producenta strzykawki 20 ml i 50-60 ml, który jest wpisany w menu wszystkich 

pomp infuzyjnych stosowanych przez Państwa Szpital. 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1,2 nie wymaga, ale dopuszcza aby przyrządy do 

infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolna od PCV oraz pozbawione były ftalanów. 

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  

Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze 

oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego. 

Ad. 2 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1,2 nie wymaga, ale dopuszcza aby na regulatorze 

przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ujęte w  Pakiecie Nr 3 w pozycjach 7,8,9 Formularza 

Cenowego i wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w nich zawartym, ujętych w 

wykazie strzykawek o pojemnościach 20 ml, 50 ml i 60 ml oraz wpisanych do menu pomp 

infuzyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3,5 dopuszcza także zaoferowanie igły typu ENOVA 

wykonanej ze stali 300 bez opisu „igła kosmetyczna”. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.5  

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1, 2, 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie butelek 

mikrobiologicznie czystych, pakowanych po 40 sztuk. Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 nie 

wyraża zgody na zaoferowanie butelek o pojemności 150 ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 8 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 9 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie podwiązki o długości 250 

cm. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3, 5 dopuszcza także zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 

wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 lecz nie posiadającej w swoim 

opisie nazwy „igła plastyczna’’. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 11 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm. 

Ad. 12 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie przyrządów do przetoczeń ze standardowym drenem długości 150 cm. 

 Ad. 13 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie przyrządów do przetoczeń z drenem długości 180 cm. 
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Ad. 14 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 

 7-8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załącznik nr 6 do SIWZ zawierający Wykaz 

pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz 

wykaz strzykawek wpisanych w menu pomp infuzyjnych jest aktualny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


