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Znak: AE/ZP-27-44/17                                                       Tarnów, 2017-07- 25 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy artykułów 

medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły 

specjalistyczne) dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1.  Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 2 -  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 12 poz. 1 i 2 

igieł do punkcji z możliwością regulacji w zakresie do 68 mm. 

2.  Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści produkt DualCap
TM

 korek dezynfekcyjny 

zawierający 70 % alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami 

Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 sterylnych 

koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem 

zamawianej ilości. 

3.  Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 

Nr 30 i stworzy osobny Pakiet? 

4.  Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1- Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 1 należy zaoferować igły 

do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki? 

5.  Dotyczy Pakietu Nr 23 – Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycjach od 1 do 4 

igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie 15 mm i 22 mm, spełniających 

pozostałe wymagania SIWZ. 

6.  Dotyczy Pakietu Nr 19 – Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe 80, 150 i  250ml, czyste 

mikrobiologicznie, wykonane z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie zawierające 

Bisphenolu A, ani ftalanów. Skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na 

gwint standardowy. Pakowana po 40 szt. Wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego? 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o modyfikacje ilości zamawianego towaru  

na wielokrotność liczby 40. 

7.  Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości ftalanów, z 

zastrzeżeniem zawarcia powyższej informacji w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym? 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 2 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie produktu DualCap
TM 

Ad. 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 30 pozycji 2. 

Ad. 4 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 pozycji 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1-4 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji 

histopatologicznych z możliwością regulacji od 15 mm do 22 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 6 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie butelek jednorazowych 

80ml, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie 

zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z 
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nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna, gotowa do 

użytku oraz pakowana osobno. 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie butelek jednorazowych 

150 ml, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie 

zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z 

nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna gotowa, do 

użytku oraz pakowana osobno. 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie butelek jednorazowych 

250 ml, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie 

zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z 

nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna, gotowa do 

użytku oraz pakowana osobno. 

Ponadto Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz.1-3 dopuszcza również zaoferowanie butelek pakowanych po 

40 szt. pod warunkiem, że każda butelka będzie pakowana osobno. W takim przypadku zaoferowane 

ilości Wykonawca zaokrągli do pełnych opakowań w górę. 

Ad. 7 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz. 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

przyrządów bez zawartości ftalanów, które posiadają informację o tym fakcie w formie piktogramu na 

opakowaniu jednostkowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 


