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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy 

sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: 

leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy 

mniejszej, korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy 

poliuretanowy 12FR  o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- I7613), 20 cm (nr 

katalogowy: EF- I7713), 24cm (nr katalogowy: EF- I7813) widoczny w RTG. 

Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa 

bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów 

dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe 

skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. 

Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą typu „Y” 18Ga x 7cm, strzykawkę 

5ml,  skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 

12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ 

poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm ( tip to cuff 19cm )(kod produktu: 

32101524), 28cm ( tip to cuff 23cm )(kod produktu: 32101528), 32cm ( tip to cuff 27cm 

)(kod produktu: 32101532),  widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika 

dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc 

i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego,  

biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową 

nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem 

tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, 

pianką zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?  

3. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz.1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy 

poliuretanowy 14FR  o długości  15 cm (nr katalogowy: EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: 

EF- 8713) i 24cm (nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, 

termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i 

komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 

doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i 

długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem 

zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, 

dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex 

Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy 

poliuretanowy 12FR  o długości 15 cm (nr katalogowy: EG- 7613)  20cm (nr katalogowy: 

EG- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie 

po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane 

zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie 

zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French 



 

_____________________________________________________________________________________________________
____ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 

7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 

10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki 

heparynizowane?  

5. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ 

poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm ( tip to cuff 19cm )(kod produktu: 

32101524), 28cm ( tip to cuff 23cm )(kod produktu: 32101528), 32cm (tip to cuff 27cm 

)(kod produktu: 32101532), 36cm ( tip to cuff 31cm )(kod produktu: 32101536), 40cm ( 

tip to cuff 35cm )(kod produktu: 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: 

cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o 

przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z 

termowrażliwego,  biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem 

metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem 

rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, 

skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, 

portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?  

6. Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ 

poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm ( tip to cuff 19cm )(kod produktu: 

32101524), 28cm ( tip to cuff 23cm )(kod produktu: 32101528), 32cm ( tip to cuff 27cm 

)(kod produktu: 32101532), 36cm ( tip to cuff 31cm )(kod produktu: 32101536), 40cm ( 

tip to cuff 35cm )(kod produktu: 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: 

cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o 

przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z 

termowrażliwego,  biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem 

metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem 

rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, 

skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, 

portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?  

7. Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1. Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik 

dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis 

Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych   

z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach od końcówki do mufy: 19 

cm, 23 cm, 27 cm, 50 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany 

tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny 

kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, 

rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 

0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR 

x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną 

osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody 

przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), 

skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?  

8. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1. Czy Zamawiający  w pozycji 1 dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do 

ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z 
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przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i 

długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na 

ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 

rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: 

igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, 

miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 

FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny 

ułatwiające założenie cewnika? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis 

Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych   

z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach od końcówki do mufy: 19 

cm, 23 cm, 27 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany 

tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny 

kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, 

rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 

0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR 

x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną 

osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody 

przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), 

skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?  

10. Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1 i 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 

pozycji 1 i 3 do osobnego pakietu? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1. Czy Zamawiający  w pozycji 1 dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do 

ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z 

przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i 

długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na 

ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 

rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: 

igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, 

miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 

FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny 

ułatwiające założenie cewnika? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania  

cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis 

Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych   

z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach: 19 cm, 23 cm, 27 cm z 

nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, 
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nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do 

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 

cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, 

rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, 

rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody 

przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), 

skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika 

warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2. Zwracamy się z prośba o wydzielenie z Pakietu Nr 11 

pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania, Pakiet 11/Pozycja 2 – 

Jednorazowe golarki grzebykowe – 5300 szt. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką 

jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga by producent elektrod 

posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo 

dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań 

adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji 

uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez 

przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z 

żelem ciekłym o średnicy 30 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe 

wymagania. 

18. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z 

żelem ciekłym o średnicy 50 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe 

wymagania. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z 

żelem ciekłym o wymiarach 55mm x 41 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają 

pozostałe wymagania. 

20. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 5. Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być 

w kratkę czy gładki? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7. Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papier należy 

zaoferować w ww. pozycji – standardową (typu S) czy podwyższoną (typu HD)? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o 

rozmiarze 107 mm x 23 m? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1-3. Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za 

op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 

24. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1-3. Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, 

prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 

miejsc po przecinku. 

25. Dotyczy pkt XV.7 SIWZ. Prosimy o zmianę ogólnych warunków umowy w pkt. 7 

poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

zmieni się odpowiednio kwota brutto umowy tj. zostanie odpowiednio obniżona lub 

odpowiednio podwyższona proporcjonalnie od zmiany. 
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26. Dotyczy pkt XV.12 lit. b) SIWZ. Prosimy o doniesienie kary umownej w wysokości 

0,5% do wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu lub 

niezgodnej pod względem jakości. 

27. Dotyczy pkt XV.13 SIWZ. Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy.  Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami 

umownym jak w rozdz. XV SIWZ pkt. 13 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary 

umownej. 

28. Dotyczy pkt XV.18 SIWZ. Prosimy o wykreślnie pkt. 18 zawartego w rozdz. XV SIWZ 

z umowy. 

29. Dotyczy pkt XV.20 SIWZ. W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność 

uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 

30. Dotyczy pkt XV SIWZ. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy 

zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej 

realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% 

wartości umowy”. 

31. Dotyczy pkt XV.22 SIWZ. Prosimy o zmianę ww. zapisu umowy poprzez wprowadzenie 

zapisu o obciążeniu wykonawcy różnicą kosztów jakie Zamawiający zapłaciłby 

wykonawcy a jakie zapłacił innemu dostawcy. 

32. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik o takim samym 

przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj. cewnik wykonany z 

Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm 

schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, 

prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz 

naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko 

dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr 

(dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm 

33. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik o takim samym 

przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj. Rozmiary do wyboru 14.5 F 

oraz 16F: 

− rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm  

− rozmiar 16 Fr,odległość od mufki do końcówki cewnika 19,23,27,31,35,42 cm  

− pierścień wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w migracji bakterii oraz zabiezpiecza 

cewnik na swoim miejscu   

− materiał cewnika - carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu 

pacjenta)  

− przepływ do 500 ml/min.  

− światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm  

− końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające 

przyssaniu się cewnika do ściany naczynia  

− cewnik z  ramionami prostymi i zakrzywionymi z zestawem wprowadzającym o 

składzie; prowadnik typu ‘ J’  0,97/700mm- 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm- 1 

szt, rozdzieralny rozszerzacz z  zastawką 15Fr - 1szt, rozszerzacz 8Fr-1 szt., 

rozszerzacz 10-12F,  korki Luer Lock- 2szt, opatrunki samoprzylepne-2szt ? 
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34. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 dopuści 

złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od 

wymaganych w SIWZ tj. 40x16 cm (pow. klejąca 16x24 cm) dla poz. 1 oraz 68x40 cm 

(pow. klejąca 40x53 cm) dla poz. 2? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy 

do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach: 

− materiał polipropylen monofilamentowy 

− taśma przeznaczona do obu metod (TVT, TOT) 

− długość – 60 cm lub 45 cm 

− szerokość 1,0 cm +/- 0,1 cm 

− grubość taśmy – 0,54 cm 

− gramatura około 67 g/m2 

− masa liniowa 0,075 g/dm 

− wielkość porów – 4,1 mmx 1,2 mm 

− porowatość – 70% 

− atraumatyczne brzegi (nie wymagające osłonki plastikowej) 

36. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z 

mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu z 

drenem do odsysania o grubości 3 mm połączonym z szyldem rurki, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system 

światowej marki Boston Scientific składający się z propylenowej dzianej siatki z 

propylenowymi nośnikami ma każdym końcu siatki dystalnej- każdy nośnik jest 

przeznaczony do umieszczenia na końcu igły i z elementu wprowadzającego 

zaprojektowanego w sposób mający ułatwić przeprowadzenie zestawu siatki przez tkanki 

ciała w celu umieszczenia w mięśniu zasłonowym wewnętrznym? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza taśmę o długości 9 cm i 

szerokości 1,1 cm cm o gramaturze 100 g/m2 i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 

1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia z 4 cm odcinkiem z wygładzonymi 

krawędziami w części podcewkowej? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system 

światowej marki Boston Scientific składający sięz systemu taśmy pokrytej na całej 

długości plastikową osłonką i zakończoną pętelkami oraz z dwóch wyprofilowanych igieł, 

mających specjalną końcówkę z mechanizmem zabezpieczającym przed wypadaniem 

taśmy w metodzie out-in –pozwalający na bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza monofilamentową taśmę o 

długości 44 cm i szerokości 1,1 cm o gramaturze 100 g/m2 i grubości 0,66 mm przy 

wielkości porów 1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia oraz posiadającą niebieski 

języczek środkujący, zapewniający operatora o właściwym umiejscowieniu taśmy i 

służący do usunięcia rękawa ochronnego? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuszcza system niebieskiej-

widocznej w cystoskopii siatki zakładanej drogą jednego nacięcia, drogą przezpochwową 

o bazie siatki równej 5 cm z ramionami o długości 5 cm z urządzeniem, ułatwiającym 

zaczepienie zestawu siatki w okolicy więzadła krzyżowo-kolcowego, stosowaną przy 

reparacji na 1 i 2 poziome wg DeLancey, która równie dobrze leczy zaburzenia statyki jak 

siatki z większą liczbą ramion? 
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42. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuszcza niebieską siatkę z białą 

linią w części centralnej o gramaturze 25 g/m2, o wielkości porów 2,8 mm2, grubości 200 

mikronów i sile na rozciąganie równej 17 N? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 

24 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.  

44. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 

39 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.  

45. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej 

jakości europejskiego producenta worków samorozprężalnych o  pojemności 500 ml 

reszta zgodna z SIWZ? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej 

jakości europejskiego producenta worków samorozprężalnych o pojemności 2000 ml 

reszta zgodna z SIWZ? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania 

ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

48. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej 

pozycji do oddzielnego pakietu. 

49. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4. Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie 

powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

50. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do 

operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z: taśmy 

wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm, grubości 0,34 

mm i gramaturze 28 g/m
2
, na stałe połączonej z dwoma kotwiczącymi urządzeniami oraz 

z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu; dwóch 

jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, które łączy się z taśmą za pomocą 

zatrzasków? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści mikroporowata, 

monofilamentowa, polipropylenowa taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu 

u kobiet (bez koszulki). Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość 

nici 120 µm, gramatura 63 g/m
2
, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm

2
. 

Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami 

ułatwiającymi implantację. Autoklawowalne narzędzia wielorazowe lub jednorazowe do 

zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką „out-in lub „in out”? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do 

korekcji cystocele, składający się z siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego 

o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi  ramionami z każdego 

boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06 

x 1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m
2
 oraz jednego jedno-razowego 

narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 

wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 280 ml, 

wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H20, z możliwością 

podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. 

Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z 

możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W 

zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1. 
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54. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 

wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 550 ml, 

wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H20, z możliwością 

podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. 

Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z 

możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W 

zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 2,3. 

55. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 

wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 1700 ml, 

wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H20, z możliwością 

podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. 

Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Resuscytator z 

możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W 

zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1. 

56. Dotyczy pkt XV.7 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 7 

ogólnych warunków umowy oraz Rozdział II pkt. 1 Formularza Ofertowego na 

następujący” [..] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub 

stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie 

obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena 

umowna brutto ulegnie podwyższeniu”?  

57. Dotyczy pkt XV.12 a i b SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar 

umownych wynikających z pkt. 12 a i b  ogólnych warunków umowy do 0,2%? 

58. Dotyczy pkt XV.13 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary 

umownej wynikającej z pkt. 13 ogólnych warunków umowy do 10% wartości brutto 

niezrealizowanej  części umowy? 

59. Dotyczy pkt XV.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 10 

ogólnych warunków umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary 

umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem 

oraz terminem zapłaty.” 

60. Dotyczy Formularza Ofertowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z 

Formularza Ofertowego pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź 

ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość. 

61. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 19 poz. 1 - 6 

szt. systemów siatkowych do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o 

anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, 

monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 

1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość 

implantu 8 cm, (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm, 

brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial 

(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 

1 szt. igły wielorazowego użytku, że stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów 

metodą przezzasłonową? 

62. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje aby rurka składała się  

z czarnego minimum 2 cm znacznika głębokości intubacji na zakończeniu rurki? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3. Czy  Zamawiający oczekuje aby rurka posiadała znacznik 

głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego 

obwodu rurki, cieniująca w Rtg,  skalowana co 1 cm? 
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64. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie rurki 

tracheostomijnej  Biesalskiego, bez mankietu uszczelniającego, zwężająca się stożkowato 

ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystyczne kaniulami wewnętrznymi,  

z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, opaska mocująca na 

szyję zapinana na rzep. 

65. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie rurki 

tracheostomijnej, z mankietem nisko-ciśnieniowym,  w zestawie z rurką 2 kodowane 

kolorystycznie kaniule wewnętrzne z konektorem 15 mm i pierścieniem mocującym, 

opaska mocująca na szyję zapinana na rzep, mandryn. 

66. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy  

do rurek intubacyjnych do kształtowania, sterylna, jednorazowego użycia, występująca 

 w rozmiarach: CH 10 długość 34cm średnica 3.30;  CH12 długość 37cm  średnica 3.94; 

CH14  długość 37cm  średnica 4.60. 

67. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 

2,5x4,0 mm oraz 3,0x4,7 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 

68. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy 

Zamawiający oczekuje maski z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni w postaci 

użebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik 

trójdrożny z przedłużaczem ma  być wyposażony w dodatkowy port do iniekcji, który  

umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii 

infuzyjnej? 

70. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła 

i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z samodomykającym się portem do odsysania 

pomiędzy dwoma membranami wymiennika,  skuteczność nawilżania 29,2 mg H2O przy 

Vt 500ml. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 

71. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra 

mechanicznego klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,99999%, 

p/wirusowej: 99,9999%, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 

60 l/min, filtr z funkcja wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy 

VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, 

objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, 

sterylizowany EO, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym. 

72. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o 

wyłącznym  typie filtracji mechanicznej, z potwierdzona certyfikatem skutecznością klasy 

HEPA13, o  skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,9999%, 

walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń 

martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min(1,1 cm H20 przy 30 l/min), 

filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 

cm2, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy 

VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne 

hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm
2
, objetość oddechowa Vt300-1200 

ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-

lock i portem dokującym. 

73. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra 

elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999 %, 

waga 22 g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
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74. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda 

sengstakena ma być wykonana z materiału termoplastycznego? 

75. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu 

oddechowego biologicznie czystego. 

76. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego 

układu oddechowy  jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do 

respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza 

wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i 

wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180cm. Waga układu 

250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50cm. 

77. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 

pakowanych w sposób zwinięty, nie powodujący załamania światła cewnika, reszta 

parametrów zgodna z SIWZ. 

78. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2. Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane 

kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny 

umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu 

jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności? 

79. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna 

część konektora ma być karbowana? 

80. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika 

żołądkowego bez centralnego otworu. 

81. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki 

Foleya mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące? 

82. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki 

mają być sterylizowane radiacyjnie?  

83. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy średnica 

otworów drenujących ma być nie większą niż 5 cm, a krawędzie otworów mają być 

zaoblone? 

84. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do 

tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek 

moczu? 

85. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do 

tygodniowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika 

spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą?  

86. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do 

zbiórki moczu ma posiadać zintegrowany wieszak do podwieszania? 

87. Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że komora 

zestawu ma generować próżnię na poziomie zbliżonym do stałego w trakcie całego okresu 

rozprężania się elastycznej, sferycznej komory? 

88. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 

w rozmiarze 15 cm x 28 cm z powierzchnią lepną o wym. 15 cm x 22 cm? 

89. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 

w rozmiarze 45 cm x 55 cm z powierzchnią lepną o wym. 45 cm x 49 cm? 

90. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2. Czy  Zamawiający dopuści okularki golarki z ostrzem o 

szerokości 36 mm? 

91. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3. Czy  Zamawiający dopuści okularki w rozmiarach 310-

375 mm oraz 290-355 mm? 
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92. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1. Czy  Zamawiający dopuści cewniki F12, F14, F16, o 

długości 120 cm? 

93. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1. Czy  Zamawiający dopuści dreny o rozpiętości ramion 45 

x 18 cm? 

94. Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2. Czy  Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’75 z 

przeliczeniem na 3734 opakowania? 

95. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2. Czy  Zamawiający dopuści szczoteczki bez obrączki 

zabezpieczającej? 

96. Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 1. Czy  Zamawiający dopuści zestaw z łącznikiem 

zwężającym światło? 

97. Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 2. Czy  Zamawiający dopuści dren z otworami o równych 

rozmiarach? 

98. Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2. Czy  Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 wyrazi zgodę 

na zaoferowanie cewnika permanentnego o długości od końcówki do mufy 28 cm 

(zamiast 27 cm)? Reszta parametrów i cech w całości zgodna z SIWZ. 

99. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1. Czy  Zamawiający  zgodzi się na dostarczenie czujników 

w poz. 1 w ilości 24 szt. z uwagi na to, że jest najmniejsze możliwe opakowanie. 

 

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

Ad. 1  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.  

Ad. 2  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 2 również opisanych w pytaniu 

zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.  

Ad. 3  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 42 poz. 1 również cewników do HD  

w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.  

Ad. 4 

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 42 poz. 2 również cewników do HD  

w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 5  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 42 poz. 3 również cewników do HD  

w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 6  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 51 poz. 1 opisanego w 

pytaniu zestawu z cewnikiem. 

Ad. 7  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 51 poz. 1 opisanego w 

pytaniu zestawu z cewnikiem. 

Ad. 8  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 42 poz. 1 również cewników do HD  

w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 9  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 42 poz. 3 również cewników do HD  

w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 10  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 42 poz. 1 i 3 do osobnego 

pakietu.  

Ad. 11  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 1 opisanego  

w pytaniu zestawu z cewnikiem. 

Ad. 12  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 2 opisanego  

w pytaniu zestawu z cewnikiem. 

Ad. 13  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 2 z Pakietu Nr 11 i utworzenie z niej 

oddzielnego zadania. 

Ad. 14 – 16  
Wymagania dotyczące oferowanych w Pakiecie Nr 26 poz. 1, 2, 3 elektrod jednorazowego 

użytku Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza do tych 

wymagań żadnych zmian.  

Ad. 17  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz. 1 jednorazowych elektrod do 

EKG o średnicy 30 mm, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie elektrod z ciekłym 

żelem. Zaoferowane elektrody winny być z żelem, który z definicji ma konsystencję 

galaretowatą lub sztywną. 

Ad. 18  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz. 2 jednorazowych elektrod do 

EKG o średnicy 50 mm, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie elektrod z ciekłym 

żelem. Zaoferowane elektrody winny być z żelem, który z definicji ma konsystencję 

galaretowatą lub sztywną. 

Ad. 19  
Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz. 3 jednorazowych 

elektrod do EKG ponieważ w pozycji tej wymagał zaoferowania elektrod holterowskich 

jednorazowego użytku z żelem. 

Ad. 20  
Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 23 poz. 5 papieru w kratkę co jest 

oczywiste biorąc pod uwagę fakt, że w wymienionej pozycji wymagał zaoferowania papieru 

do defibrylatora Cardio-Aid TM. 

Ad. 21  
W Pakiecie Nr 23 poz. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do Videoprintera 

aparatu do echokardiografii VIVID S6 firmy GE, wymagana szerokość 110 mm i długość 20 

m. 

Ad. 22  
Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 11 papieru  

o szerokości 107 mm, dopuszcza natomiast długość 23 m ponieważ mieści się w określonym 

zakresie 23 – 25 m. 

Ad. 23  
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 26 poz. 1 – 3 podanie ceny za opakowanie 

zawierające 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości 

opakowania. 
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Ad. 24  
Zamawiający nie wyraża zgody na podanie w Pakiecie Nr 26 poz. 1-3 ceny jednostkowej 

netto do 4 miejsc po przecinku. 

Ad. 25  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.7 SIWZ. 

Ad. 26  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.12 b) SIWZ. 

Ad. 27  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.13 SIWZ. 

Ad. 28  
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt XV.18 SIWZ. 

Ad. 29  
Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć 

ile razy w ciągu trwania umowy będzie składał zamówienia ponieważ uzależnione to jest od 

liczby chorych wymagających danego sprzętu jak również od rodzaju sprzętu będącego 

przedmiotem umowy (np. czy występuje w różnych rozmiarach). 

Ad. 30  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zapisów w pkt 

XV SIWZ - Ogólne Warunki Umowy. 

Ad. 31  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.22 SIWZ. 

Ad. 32  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.  

Ad. 33  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 2 również opisanych w pytaniu 

zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.  

Ad. 34  
Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 rozmiarów folii 

zaproponowanych w pytaniu.  

Ad. 35  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 16 poz. 1 opisanych w 

pytaniu taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Ad. 36  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 również rurek 

tracheotomijnych z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny 

znad mankietu z drenem do odsysania o grubości 3 mm połączonym z szyldem rurki, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.  

Ad. 37  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 38 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

taśm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dostarczenie 

jednorazowego narzędzia umożliwiającego precyzyjne umieszczenie i odłączenie systemu 

kotwiczącego w miejscu wybranym przez operatora, z możliwością dobrania odpowiedniego 

napięcia taśmy. 

Ad. 39 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

systemów taśmowych do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 40 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

taśmowych do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dostarczenie narzędzia lub zestawu narzędzi 

do zakładania zaoferowanej taśmy metodą przezzasłonową techniką "out-in" lub "in out". 

Ad. 41  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 1 i 2 systemów 

siatkowych opisanych w pytaniu. 

Ad. 42 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 1 i 2 siatki opisanej 

w pytaniu. 

Ad. 43 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji  4 z Pakietu Nr 24 do osobnego 

zadania. 

Ad. 44 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji  3 z Pakietu Nr 39 do osobnego 

zadania. 

Ad. 45  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 30 poz. 7 również worków 

samorozprężalnych o pojemności 500 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagania 

SIWZ. 

Ad. 46  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 30 poz. 8 również worków 

samorozprężalnych o pojemności 2000 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagania SIWZ. 

Ad. 47  
Zamawiający dopuszcza podanie  w Pakiecie Nr 1 poz. 2 ceny za opakowanie 100 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem podania w Formularzu 

Cenowym informacji o wielkości opakowania. 

Ad. 48  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji  6 z Pakietu Nr 1 do osobnego 

pakietu. 

Ad. 49  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji  4 z Pakietu Nr 38 do osobnego 

pakietu. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________
____ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

Ad. 50 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 

Ad. 51 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

taśm z narzędziem do ich zakładania 

Ad. 52 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 1 również opisanych w pytaniu 

zestawów do korekcji cystocele. 

Ad. 53 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 30 poz. 6 również opisanego w pytaniu 

wielorazowego resuscytatora. 

Ad. 54 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 30 poz. 7 również opisanego w pytaniu 

wielorazowego resuscytatora. 

Ad. 55 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 30 poz. 8 również opisanego w pytaniu 

wielorazowego resuscytatora. 

Ad. 56 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.7 SIWZ oraz pkt II. 1 Formularza Ofertowego.. 

Ad. 57  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.12 a i b SIWZ 

Ad. 58  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.13 SIWZ 

Ad. 59 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w pkt 

XV.10 SIWZ 

Ad. 60 
Zamawiający dopuszcza usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów w zakresie których 

Wykonawca nie składa oferty. 

Ad. 61 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 1 opisanych w 

pytaniu systemów siatkowych do korekcji cystocele. 

Ad. 62 
Zamawiający oczekuje aby rurki intubacyjne bez mankietu zaoferowane w Pakiecie Nr 3 

poz. 1 spełniały wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 63 
Zamawiający oczekuje aby rurki intubacyjne zbrojone zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz. 3 

spełniały wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 64 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 rurek 

trachestomijnych opisanych w pytaniu. 
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Ad. 65 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 rurek 

trachestomijnych opisanych w pytaniu. 

Ad. 66 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnic do rurek intubacyjnych do kształtowania, 

sterylnych, jednorazowego użycia w rozmiarze CH12 długość 37 cm średnica 3,94, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania pozostałych 

wymaganych rozmiarów; nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie rurek intubacyjnych w 

rozmiarach: CH 10 długość 34 cm średnica 3,30 oraz w rozmiarze CH14 długość 37 cm 

średnica 4,60 cm. 

Ad. 67 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 rurek intubacyjnych do 

podawania surfaktantu w rozmiarze 2,5 x 4,0 mm (spełnia wymagania SIWZ dotyczące 

rozmiaru), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania 

również rurki w rozmiarze F10 (2,0 x 3,4 mm); nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie 

rurek intubacyjnych do podawania surfaktantu w rozmiarze 3,0 x 4,7 mm. 

Ad. 68 
Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 poz. 2 masek krtaniowych  

z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, nie stawia natomiast wymogu w jaki 

sposób będzie to zabezpieczone, i nie będzie dokonywał doprecyzowań w tym zakresie. 

Ad. 69 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby przedłużacze z kranikiem trójdrożnym  

zaoferowane w Pakiecie Nr 6 poz. 3 były wyposażone w dodatkowy port do iniekcji. 

Ad. 70 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 1 opisanych w pytaniu 

wymienników ciepła i wilgoci, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 71 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 filtrów 

mechanicznych opisanych w pytaniu. 

Ad. 72 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 filtrów 

mechanicznych opisanych w pytaniu. 

Ad. 73 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 3 opisanych w pytaniu filtrów 

antybakteryjnych elektrostatycznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 74 
Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w Pakiecie Nr 9 poz. 4 sondy-zgłębniki Sengstakena 

winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie 

stawia wymogu w zakresie wykonania zaoferowanych sond z tworzywa termoplastycznego 

(cokolwiek Wykonawca przez to rozumie), ale wymaga aby zaoferowane sondy były 

wykonane z przeźroczystego miękkiego materiału – jeżeli tworzywo termoplastyczne, o 

którym mowa w pytaniu spełnia to wymaganie to Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

aby zaoferowane sondy były wykonane z materiału termoplastycznego, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 75 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 1 układów 

oddechowych biologicznie czystych. 

Ad. 76 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 2 układów 

oddechowych opisanych w pytaniu. 

Ad. 77 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 1 cewników 

pakowanych w sposób zwinięty. 

Ad. 78 
Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 28 poz. 2 cewniki do odsysania  

wydzieliny z górnych dróg oddechowych spełniały wymagania określone w SIWZ i nie 

wprowadza zmian w tym zakresie. 

Ad. 79 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 28 poz. 2 cewniki do 

odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych spełniały wymagania określone w SIWZ. 

Ad. 80 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 4 zgłębnika 

żołądkowego bez centralnego otworu. 

Ad. 81 
Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 2 cewniki Foley’a winny  

spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia 

wymogu dotyczącego ilości otworów drenujących w zaoferowanych cewnikach, w związku z 

czym dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane cewniki posiadały trzy lub cztery otwory, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 82 
Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 2 cewniki Foley’a winny  

spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia 

wymogu w zakresie sposobu sterylizacji, ale wymaga aby zaoferowane cewniki były sterylne, 

w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane cewniki 

były sterylizowane radiacyjnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 83 
Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 3 cewniki-dreny Pezzer 

winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie 

stawia wymogów w zakresie wielkości otworów, wymaga natomiast aby zaoferowane 

cewniki-dreny posiadały min. 3 otwory boczne, nie stawia również wymagań w zakresie 

zaoblenia (cokolwiek Wykonawca przez to rozumie) krawędzi tych otworów.  

Ad. 84 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 38 poz. 4 worki do 

zbiórki moczu 7-dniowe posiadały bezigłowy port do pobierania próbek moczu. 

Ad. 85 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 38 poz. 4 worki do 

zbiórki moczu 7-dniowe posiadały zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego 

i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą. 

Ad. 86 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 38 poz. 4 worki do 

zbiórki moczu 7-dniowe posiadały zintegrowany wieszak do podwieszania. 
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Ad. 87 
Przedmiot zamówienia zaoferowany w Pakiecie Nr 49 poz. 1 ma spełniać wymagania 

określone przez Zamawiającego w SIWZ, w związku z czym Zamawiający nie będzie 

potwierdzać innych wymagań niż określone w SIWZ.  

Ad. 88 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 folii operacyjnej w rozmiarze 

15 cm x 28 cm  z powierzchnią lepną o wymiarach 15 cm x 22 cm (podane wymiary spełniają 

wymagania SIWZ w tym zakresie), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 89 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 folii operacyjnej w rozmiarze 

45 cm x 55 cm  z powierzchnią lepną o wymiarach 45 cm x 49 cm (podane wymiary spełniają 

wymagania SIWZ w tym zakresie), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 90 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 golarek z ostrzem  

o szerokości 36 mm. 

Ad. 91 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 3 okularków  

w rozmiarach 310-375 mm oraz 290-355 mm. 

Ad. 92 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 1 cewników do karmienia przez 

nos F12, F14, F16 o długości 120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, w tym zaoferowanie również cewników F6, F8, F10 o długości 40-100  cm. 

Ad. 93 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz. 1 drenów Kher  

o rozpiętości ramion 45 x 18 cm.  

Ad. 94 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 poz. 2 kieliszków do leków  

w opakowaniu a’75 szt. pod warunkiem zaoferowania 3734 opakowań po 75 szt. kieliszków  

i spełniania przez zaoferowane kieliszki wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 95 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 2 szczoteczki bez 

obrączki zabezpieczającej. 

Ad. 96 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 49 poz. 1 zestawów  

z łącznikiem zwężającym światło drenu. 

Ad. 97 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 49 poz. 2 drenów z otworami 

o równych rozmiarach. 

Ad. 98 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 2 cewników permanentnych  

o długości od końcówki do mufy 28 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ   

Ad. 99 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące Pakietu Nr 20 poz. 1.  

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


