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

medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos 

czysty mikrobiologicznie przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem 2 m  

w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym i dla dorosłych, czystą mikrobiologicznie, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenu do 

wysokich stężeń w uniwersalnym  rozmiarze dla dorosłych, czystą mikrobiologicznie, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy 2 m, czysty 

mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z foliami o 

wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x40 cm (pow. 

przylepna16x24 cm) dla poz. 1 oraz 50x60 cm (pow. przylepna 40x53 cm) dla poz. 2, 

spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ? 

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

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 1 cewników do podawania tlenu 

przez nos czystych mikrobiologicznie pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 2 i 3 masek z drenem o długości 

2 m pediatrycznych i dla dorosłych czystych mikrobiologicznie pod warunkiem, że będą pakowane 

indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaoferowanie masek pediatrycznych i dla dorosłych w uniwersalnym rozmiarze. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 4 masek tlenowych  

z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń w uniwersalnym  rozmiarze dla dorosłych, czystych 

mikrobiologicznie, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania 

SIWZ.  

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 5 drenów tlenowych o długości  

2 m czystych mikrobiologicznie, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają 

pozostałe wymagania SIWZ.  

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  folii operacyjnych o rozmiarze 

całkowitym 16x40 cm i powierzchni przylepnej 16x24 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, natomiast w Pakiecie Nr 1 poz. 2 dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnych o 

rozmiarze całkowitym 50x60 cm (podany rozmiar mieści się w wymaganiach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ), nie dopuszcza natomiast folii operacyjnych o powierzchni przylepnej 

40x53 cm. 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


