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Znak: AE/ZP-27-71/16         Tarnów, 2016-06- 03 

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

do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników urologicznych, zatyczek do 

cewników, stentów wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm 

średnicy dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści dreny z otworami o stałej/jednakowej 

średnicy? 

2. Dotyczy zapisów SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów 

dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności 

zaoferowanego  asortymentu z wymogami SIWZ? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w 

opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania 

folia/papier? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie  czy cewniki pezzera mają być 

sterylizowane radiacyjnie? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie  czy otwory boczne w cewniku  

pezzera mają cechować się średnicą nie większą niż 5 mm? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Prosimy o sprecyzowanie  czy cewniki pezzera mają być 

pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne 

opakowania folia/papier? 

 

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

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 drenów z trokarem  

z otworami o stałej/jednakowej średnicy. 
Ad. 2 Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ możliwości wzywania Wykonawców w przypadku 

wątpliwości próbek zaoferowanego sprzętu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego  

asortymentu z wymogami SIWZ, i nie wprowadza zmian w tym zakresie. Zgodnie z pkt IV.4 

Wykonawcy winni załączyć materiały  informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego 

przedmiotu zamówienia (Zamawiający dopuścił załączenie w tym zakresie katalogów, 

folderów), natomiast zgodnie z pkt IV.1.3 Wykonawca winien złożyć z ofertą świadczenie,  

iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment  do obrotu  

i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde 

żądanie 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki oferowane w Pakiecie nr 2 poz. 1 i 2 były 

pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania 

folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny 

być sterylne. 
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Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w Pakiecie nr 2 poz. 3 

były sterylizowane radiacyjnie, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ 

oferowane cewniki winny być sterylne. 

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne w cewnikach  pezzera 

zaoferowanych w Pakiecie nr 2 poz. 3 cechowały się średnicą nie większą niż 5 mm. 
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 3 

były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania 

folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny 

być sterylne. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


