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

staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów 

oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego 

użytku do laparoskopii ginekologicznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika 

w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w 

Pakiecie Nr 5 retraktora o długości linii cięcia: rozmiar Mini – 2-6 cm, rozmiar S – 4-9 

cm; rozmiar M – 8-14 cm. ? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - 4. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

równoważnych staplerów jednorazowego użytku tnąco-zamykających z nożem w ładunku 

i ładunków do tych staplerów w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o 

wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm 

(do tkanki grubej) spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ 

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4. Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 4 „Endobagi” z Pakietu 

Nr 6 i utworzenie osobnego pakietu zawierającego w/w pozycję 

4. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

woreczków „Endobag” o średnicy 8 cm i pojemności 200 ml, z uchwytem na palce, 

sterylnych, jednorazowego użytku. 

5. Dotyczy Pakietu Nr 6. Ze względu na to, iż przedmiotem dostawy jest asortyment 

produkowany przez niemieckiego producenta firmy Richard Wolf GmbH, uprzejmie 

prosimy o wydłużenie terminu dostawy w/w części do 21 dni. 

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

Ad. 1  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 również laparoskopowych 

retrakcyjnych sterylnych obłożeń rany składających się z dwóch obręczy połączonych 

trwałym poliuretanem w rozmiarach: 2-6 cm, 4-9 cm, 8-14 cm, sterylnych.  

Ad. 2  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 4 równoważnych staplerów 

jednorazowego użytku tnąco-zamykających z nożem w ładunku i ładunków do tych staplerów 

w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o wysokościach zszywek przed 

zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej)  i 4,5 mm (do tkanki grubej), pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 6 poz. 4 i utworzenie z niej 

osobnego pakietu. 

Ad. 4  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 opisanych w pytaniu 

woreczków „Endobag”. 
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Ad. 5 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z  2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy  

zapis o treści: 

„1. Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  magazyn  Zamawiającego na  

koszt i ryzyko Wykonawcy, w  okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania 

umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie 

Zamawiającego w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia..”  

zmienia na zapis o treści: 

„1. Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  magazyn  Zamawiającego na  

koszt i ryzyko Wykonawcy, w  okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania 

umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie 

Zamawiającego: 

- w zakresie Pakietu Nr  1-5 -  w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia 

- w zakresie Pakietu Nr  6 -  w okresie do 21 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia.”  
 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.5, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 08.05.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 08.05.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


