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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 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści butelki dostępne w rozmiarze 10F do 18 

F, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści katetery zwijane, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.3. Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach 31-37,5 cm oraz 

29-35,5 cm? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aby cewniki dostępne były  

w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12 o długości 100 cm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aby cewniki dostępne były  

w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12, F14, F16 o długości 120 cm, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania cewnika w rozmiarze F4-

F5 o długości 33-50 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z zamknięta końcówką oraz  

4 otworami bocznymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestawy nie zawierające kanki, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestawy nie zawierające kanki, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestawy bez filtra hydrofobowego, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dreny z otworami regularnymi, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga żeby kraniki trójdrożne  

z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający oczekuje aby kraniki trójdrożne  

były wykonane z poliwenglanu? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zakończony był plastyczną 

kanką z jednym otworem centralnym, bez dodatkowych otworów bocznych? 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 butelek  

do długotrwałego odsysania ran w rozmiarze 10F do 18 F, zaoferowane butelki muszą mieć 

możliwość połączenia z drenami REDONA od 10F do 20F. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 kateterów zwijanych, 

zaoferowane katetery-cewniki do odsysania ran typ Redon muszą być proste. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 3 okularów  

w rozmiarach 31-37,5 cm oraz 29-35,5 cm, zaoferowane okulary winny być dla noworodków na 

obwód głowy 30-38 cm oraz 24-33 cm. 
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Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 cewników do karmienia przez 

nos w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12 o długości 100 cm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagania SIWZ, w tym że zaoferowane cewniki będą pakowane prosto. 

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 cewników F6, F8, F10  

o długości 40-100 cm oraz F12, F14, F16 o długości 120 cm pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagania SIWZ, w tym że zaoferowane cewniki będą pakowane prosto. 

Ad. 6 Zamawiający nie odstąpi od  wymogu zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 cewnika  

do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych w rozmiarze F4-F5 o długości 33-50 cm. 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 4 zgłębników 

żołądkowych z zamkniętą końcówką oraz 4 otworami bocznymi. Zamawiający dopuszcza zgłębniki 

żołądkowe z 4 otworami bocznymi pod warunkiem, że będą miały również centralny zaokrąglony 

otwór i będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 8 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 10 poz. 1 cewników do podawania tlenu 

przez nos, które zgodnie z SIWZ należy zaoferować jako sztuki a nie zestawy z kankami 

(Zamawiający wymaga samych cewników do podawania tlenu przez nos).  

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 1 zestawów 

jednorazowego użytku do lewatywy nie zawierających kanki. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 zestawów w  

do drenażu ran w systemie zamkniętym bez filtra hydrofobowego. Zaoferowane zestawy winny 

spełniać wszystkie wymagania SIWZ. 

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 drenów z otworami 

regularnymi ponieważ wymagał zaoferowania opisanych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do 

SIWZ) zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym, natomiast w poz. 2 wymienionego Pakietu 

Zamawiający wymagał zaoferowania drenów z trokarem opisanych Formularzu Cenowym 

stanowiącym  Załącznik Nr 1 do SIWZ, które winny mieć otwory o stopniowanych rozmiarach  

i spełniać pozostałe wymagania SIWZ.   

Ad. 12 Wymagania dotyczące oferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kraników trójdrożnych  

z przedłużaczem Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający dopuszcza ale 

nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kraniki trójdrożne  

z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji. 

Ad. 13 Wymagania dotyczące oferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kraników trójdrożnych  

z przedłużaczem Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający dopuszcza ale 

nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 4 poz. 3 kraniki trójdrożne  

z przedłużaczem były wykonane z poliwęglanu. 

Ad. 14 Wymagania dotyczące oferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 1 zestawów jednorazowego 

użytku do lewatywy Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający wymaga 

aby oferowane w Pakiecie Nr 11 poz. 1 zestawy jednorazowego użytku do lewatywy były z kanką, 

drenem i workiem, nie wymaga natomiast ale dopuszcza aby zestaw był z plastyczną kanką  

z otworem centralnym, bez dodatkowych otworów bocznych. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


