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                                                                                                      ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-27/18                                                       Tarnów, 2018-04-25 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 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 6 poz. 3. Czy w Pakiecie Nr 6 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie 

przedłużacza o długości 7,5 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1. Czy w Pakiecie Nr 39 Zamawiający dopuści: Zestaw do 

cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie, krótkoterminowego utrzymywania. 

Każdy zestaw winien zawierać: cewnik nieprzpuszczalny dla promieni rentgenowskich, igłę 

wprowadzającą echogeniczną, strzykawkę, prowadnik z końcówką J, rozszerzacz.  Wymagane jest aby 

ramiona cewnika posiadały nadruk określający objętość wypełnienia kanałów. Cewniki dwukanałowe 

11.5-12 Fr i w wymaganych długościach: 15-17 cm, 19,5 cm, 24-30 cm; sterylny? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się 

z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 10,  pozycji nr 2  i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 38 poz. 1, szczoteczki 

cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy 

transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  

Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.   i 

Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania 

rozmazów cytologicznych? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z 

ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą 

klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm 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 z Nitinolu  0.035’’, dwa koreczki 

heparynizowane. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z 

ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą 

klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm 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 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ 

poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym   15,5FR o długości całkowitej 24cm 

( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm 

(długość od mufy- 31cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką 
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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. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1 Czy Zamawiający   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 x70 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 40 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści 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, ze wsuniętymi 

mandrynami, 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? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 z pakietu 40 

i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3 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 14 FR i  długości cewniki od muły do końca cewnika/długości 

całkowitej:  19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 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?  

12. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  3 z pakietu 40 

i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?   

13. Dotyczy Pakietu Nr 49 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 14 FR i  długości cewniki od muły do końca cewnika/długości 

całkowitej:  19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 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, 
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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?  

14. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 3 ,oraz w 

przypadku wydzielenia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji 

okularków do fototerapii o niżej podanych parametrach; OKULARKI OCHRONNE do fototerapii 

noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla 

wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii 

podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, 

zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki 

dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia 

skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym 

działaniem światła, nie zawierającego lateksu.  

15. Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 ,oraz w przypadku 

wydzielenia prosimy o dopuszczenie układów o niżej podanych parametrach; Układ oddechowy 

jednorazowego użytku do respiratorów Bear, Fabian, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę 

w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur 

odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością 

odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze,  oraz posiadająca wejście do 

podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych 

typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne 

wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu 

nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym 

pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do 

układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym 

opakowaniu. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z w/w pakietu. 

17. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3 Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów układu 

oddechowego w zakresie: długości odcinka wdechowego, długości odcinka niepodgrzewanego do 

inkubatora, długości linii pomiaru ciśnienia. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się 

czy Zamawiający wymaga aby długość podgrzewanego odcinka wdechowego wynosiła 1,2 m? 

Długość podgrzewanego odcinka wdechowego, a w szczególności rodzaj i długość umieszczonej w 

nim grzałki,  przekładają się bezpośrednio na takie parametry jak wydajność ogrzewania gazów 

oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie kondensatu w obwodzie oddechowym. Proponowany 

przez nas układ oddechowy o dł. 1,2m z grzałką daje doskonałe rezultaty w tym zakresie, gdyż nie 

powoduje skraplania lub powstające skraplanie jest minimalne i nie zakłóca prowadzonej terapii. 

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do 

inkubatora posiadał długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 

2,1m? Czy Zamawiający, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową 

opartą na działaniu jonów srebra? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilżacza 

ograniczała gromadzenie kondensatu w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary 

wodnej w przedziale max. 42-44 mg H2O/L? Dodatkowo proponowana komora posiada dren 

zasilający w wodę o dł. 1,2 m co zapewnia swobodę pracy personelu medycznego. Czy Zamawiający 

wymaga drenu do podaży wody o dl. 1,2m? Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza 

posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym komory? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 6 Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu 

zestawy resuscytacyjne producenta z UE  wg poniższej specyfikacji: Rezerwuar silikonowy 

autokalowalny i standardowym kołnierzem 22m, Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji  do 

100 cykli, reszta zgodna z SIWZ ? 

      Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 250ml z rezerwuarem silikonowym  
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20. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 7 Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu 

zestawy resuscytacyjne producenta z UE  wg poniższej specyfikacji: Worek resuscytacyjny 

autoklawowalny silikonowy  z możliwością sterylizacji do 100 cykli  z rezerwuarem silikonowym i 

standardowym kołnierzem 22 mm, reszta zgodna z SIWZ? 

      Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 500ml z rezerwuarem silikonowym 

 
 

21. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 8 Czy Zamawiający, dopuści wysokiej jakości znane zamawiającemu 

zestawy resuscytacyjne producenta z UE  wg poniższej specyfikacji: Rezerwuar silikonowy 

autokalowalny i standardowym kołnierzem 22m, Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji  do 

100 cykli, reszta zgodna z SIWZ ?  

      Zdjęcie poglądowe worka resuscytacyjnego 2000ml z rezerwuarem silikonowym 

 
 

 

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

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 3 przedłużacza o długości 7,5 cm z 

kranikiem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 39 poz. 1 zestawu do 

cewnikowania żył centralnych opisanego w pytaniu. 

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 10 poz. 2 i utworzenie z tej pozycji 

oddzielnego pakietu.  

Ad.4 Zamawiający wymaga zaoferowanie w Pakiecie Nr 38 poz. 1 szczoteczek spełniających 

wymagania określone w SIWZ. 

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 zestawów z cewnikiem 

opisanych w pytaniu.  

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 2 zestawów z cewnikiem 

opisanych w pytaniu. 

Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 3 zestawów z cewnikiem 

opisanych w pytaniu. 

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 39 poz. 1 zestawu do 

cewnikowania żył centralnych opisanego w pytaniu.  

Ad.9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 opisanego w pytaniu cewnika 

dwuświatłowodowego. 
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Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 40 poz. 1 i stworzenie  osobnego 

pakietu dla tej pozycji. 

Ad.11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 opisanego w pytaniu cewnika 

dwuświatłowodowego. 

Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 40 poz. 3 i stworzenie  osobnego 

pakietu dla tej pozycji. 

Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 49 poz. 1 zestawu z cewnikiem 

opisanego w pytaniu 

Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 10 poz. 3. 

Ad.15 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 48 poz. 1. 

Ad.16 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 48 poz. 2. 

Ad.17 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 13 poz. 3 układu oddechowego spełniającego 

wymagania określone w SIWZ, ale dopuszcza również zaoferowanie układu oddechowego opisanego   

w pytaniu. 

Ad.18 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 13 poz. 4 komory nawilżacza spełniającej 

wymagania określone w SWZ, w tym termin ważności komory musi wynosić min. 12 miesięcy od daty 

dostawy, ale dopuszcza również zaoferowanie komory nawilżacza opisanej  w pytaniu. 

Ad.19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 6 zestawów resuscytacyjnych 

opisanych w pytaniu. 

Ad.20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 7 zestawów resuscytacyjnych 

opisanych w pytaniu. 

Ad.21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 8 zestawów resuscytacyjnych 

opisanych w pytaniu. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


