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

medycznego jednorazowego użytku i siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem z otworami o stałej 

średnicy? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 oraz zapisy SIWZ punkt IV.4.2. Prosimy o wyjaśnienie zapisów 

SIWZ: czy zapis w punkcie IV – 4.2 odnośnie wymaganych próbek „1 zasobnik zawierający 

6 klipsów przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1-3” oznacza, że 

należy przedstawić po jednym zasobniku 6 sztukowym do każdej pozycji od 1 do 3 z Pakietu 

(w sumie 3 zasobniki dla tego pakietu)? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2. Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane klipsy z pozycji od 1 do 3, 

które są implantami medycznymi powinny posiadać dołączone do każdego zasobnika 

wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nazwę wyrobu, 

materiał z jakiego wykonany został klips, nr katalogowy, nr serii, datę ważności produktu? 

4. Dotyczy zapisów punktu XIV.11 SIWZ. Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 11 

Ogólnych Warunków Umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 

„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy”? 

 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 drenów z 

trokarem z otworami o stałej średnicy. 

Ad. 2 Zamawiający potwierdza, że do każdej pozycji od 1 do 3 w Pakiecie Nr 2 do oferty 

załączyć należy 1 zasobnik zawierający 6 klipsów zaoferowanych w danej pozycji.  

Ad. 3 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaoferowany w Pakiecie Nr 2 

winien być dopuszczony 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). 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 klipsy 

posiadały dołączone do każdego zasobnika wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co 

najmniej takie informacje jak: nazwę wyrobu, materiał z jakiego wykonany został klips nr 

katalogowy, nr serii, datę ważności produktu. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy,  

w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zmówień 

publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym 

przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3  poz. 1 zapis o treści „Zestawy do drenażu ran w 

systemie zamkniętym, z wbudowanym filtrem hydrofobowym; minimalny skład zestawu: 

komora do wytwarzania podciśnienia, worek na odsysaną treść z zastawkami antyzwrotnymi, 

uniwersalny łącznik do drenów CH10-18 niezwężający ich światła wewnętrznego (bez łącznika 

Y)” zastępuje zapisem o treści „Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym, z wbudowanym 
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filtrem hydrofobowym, minimum 2 zastawkami na wejściu i wyjściu; minimalny skład zestawu: 

komora do wytwarzania podciśnienia, worek na odsysaną treść, uniwersalny łącznik do drenów 

CH10-18 niezwężający ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)”. 

 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 17.08.2016 r., godz. 10:00 na 

dzień 18.08.2016 r., godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 

17.08.2016 r., godz. 10:10 na dzień 18.08.2016 r., godz. 10:10.  

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

W załączeniu Załączniki Nr 1 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


