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Znak: AE/ZP-27-95/16                   Tarnów, 2016-12- 16 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy    

szwów chirurgicznych, podwiązek dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Formularza Cenowego – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów 

chirurgicznych od jednego producenta? 

2. Dotyczy Formularza Cenowego – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szwów 

chirurgicznych ( w tym próbek przetargowych) z napisami w języku polskim? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie 

wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu 

pozostałych parametrów bez zmian? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalnie 

nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce jak dotychczas dostarczane do państwa 

placówki? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36 

mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów w 

rozmiarze 0,6 x 10 cm? 

 

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

Ad. 1  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane szwy chirurgiczne 

pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane szwy chirurgiczne (w tym 

próbki przetargowe) posiadały napisy w języku polskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 

60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, 

okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania 

tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa 

handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy 

o dopuszczonym odpowiedzią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz 
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dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, 

a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie 

podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego 

Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu 

podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu. 

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby szwy posiadały 

oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 5 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 36 mm. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie plastrów w rozmiarze 0,6 

x 10 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 


