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Znak: AE/ZP-27-27/18                                                       Tarnów, 2018-04-30 

 

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 1 poz. 2. Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu.  

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali 

węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię 

aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym , pakowane po 100 szt.? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2. Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu 

5. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. Czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany 

uchwyt ,który zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego 

obszaru? Dodatkowo ostrze płynnie przesuwa się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej 

efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz 

teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w czystości , aby zapobiec zapychaniu się włosami. 

Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów higienicznych golarka przeznaczona jest 

do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do 

pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm, waga: część 

plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g , ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt. (każda golarka zapakowana  

indywidualnie w osłonce kartonowej) . 

6. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3-6. Prosimy o wydzielenie poz.3-6 do osobnego pakietu 

7. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 5-6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu 

„wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, rozmiar uniwersalny? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem o 

długości 200 cm, w rozmiarze M- dla dzieci, pozostałe wymagania bez zmian? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 5.  Czy Zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem o 

długości 200 cm, w rozmiarze L- dla dorosłych, pozostałe wymagania bez zmian? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 7-8 Czy Zamawiający wydzieli poz. 7,8 do osobnego pakietu?  

12. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1-4, 15 Prosimy o wydzielenie poz.1-4,15 do osobnego pakietu?   

13. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 75 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  

15. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki 

moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany 

tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo 

pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
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17. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki 

moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany 

tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo 

pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, 

worek przeznaczony do zbiórki moczu w którym może być użytkowany przez 7 dni – stosowne 

oświadczenie producenta? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie  10 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów 

cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z 

materiału LDPE, co  zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne 

mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest 

pakowana indywidualnie,  sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań.   

Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 

20. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1. Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych 

typu wachlarzyk COMBI, tzn. o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z 

poprzecznie ułożonymi włoskami? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1. Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów 

cytologicznych typu wachlarzyk 

22. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu w 

przypadku gdy nie zgodzi się na dopuszczenie szczoteczki typu wachlarzyk 

23. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie  

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

24. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk? Czy 

Zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana 

jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie 

odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia 

bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega 

potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej. 

 
25. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania ran z 

możliwością połączenia z drenami REDONA od 6 F do 18F? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści sondy-zgłębniki Sengstakena o całkowitej 

długości 850 mm z numerycznymi znacznikami głębokości na 25. 30, 35, 40, 45, 50 cm? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki grzebykowe z jednym 

ostrzem oraz grzebykiem o szerokości 36 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

28. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy 

Zamawiający wyłączy w/w pozycję do oddzielnego zadania. 

29. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dren Kehr o rozpiętości ramion 450 mm x 

180 mm? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 5 i 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do 

oddzielnego zadania? 
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31. Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w rozmiarze CH6, którego 

balon ma pojemność 3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

32. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do 

oddzielnego zadania? 

 

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

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 2 do osobnego pakietu. 

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 sterylnych ostrzy chirurgiczny ze 

stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowanych pojedynczo w folię 

aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym, pakowane po 100 szt., pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym indywidualnej sterylności ostrzy. 

Ad.3 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 2 podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.  

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 10 poz. 1-2 do osobnego pakietu. 

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 2 golarki opisanej w pytaniu, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ oraz pod warunkiem, że użyte w pytaniu oznaczenia 

„D”, „S”, „G” oznaczają długość szerokość i grubość ostrza .  

Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 25 poz. 3-6 do osobnego pakietu. 

Ad.7 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 25 poz. 5-6 podanie ceny za opakowanie zawierające 100 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i 

podaniem wielkości opakowania. 

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz. 1-3 cewników do podaży 

tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie, rozmiar uniwersalny.  

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz. 4 masek do podaży tlenu z 

drenem o długości 200 cm, tylko w rozmiarze M - dla dzieci, nawet jeżeli spełniają pozostałe wymagania 

SIWZ. 

Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz.5 masek do podaży tlenu z 

drenem o długości 200 cm, tylko w rozmiarze L - dla dorosłych, nawet jeżeli spełniają pozostałe 

wymagania SIWZ. 

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 29 poz. 7-8 do osobnego pakietu. 

Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 31 poz. 1-4 i 15 do osobnego 

pakietu. 

Ad.13 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 31 poz. 2 podanie ceny za opakowanie zawierające 75 szt. 

z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i 

podaniem wielkości opakowania. 

Ad.14 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 36 poz. 2 podanie ceny za opakowanie zawierające 100 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania. 

Ad.15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 poz. 3 jednorazowych worków do 

dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym, że: opakowanie 

zapewnia sterylność pojedynczego worka, worek ma pojemność 2 litrów i ma możliwość użycia 

wieszaków, a dren łączący wykonany jest z miękkiego materiału, nieulegającego zagięciom i 

odkształceniom. 

Ad.16 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 36 poz. 3 podanie ceny za opakowanie zawierające 10 szt. 

z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania. 

Ad.17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 poz. 4 jednorazowych worków do 

dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym, że: opakowanie 

zapewnia sterylność pojedynczego worka, worek ma pojemność 2 litrów i ma możliwość użycia 

wieszaków lub jest zintegrowany z wieszakiem, a dren łączący wykonany jest z miękkiego materiału, 

nieulegającego zagięciom i odkształceniom, z portem do pobierania próbek.  

Ad.18 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 36 poz. 4 podanie ceny za opakowanie zawierające 10 szt. 

z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i 

podaniem wielkości opakowania. 
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Ad.19-20 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 38 poz. 1 szczoteczki cytologicznej 

spełniającej wymagania SIWZ. 

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 38 poz. 1 szczoteczek typu 

wachlarzyk, jeżeli nie spełnią wszystkich wymagań określonych w SIWZ. 

Ad.22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 38 poz. 1 do osobnego pakietu. 

Ad.23Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 38 poz. 1-3 podanie ceny za opakowanie zawierające 100 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) i 

podaniem wielkości opakowania.. 

Ad.24 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 38 poz. 2 szczoteczki cytologicznej 

spełniającej wymagania SIWZ. 

Ad.25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 1 butelek do długotrwałego 

odsysania ran z możliwością połączenia z drenami REDONA od 6 F do 18F, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4 sond-zgłębników Sengstakena o 

całkowitej długości 850 mm z numerycznymi znacznikami głębokości na 25. 30, 35, 40, 45, 50 cm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania co najmniej rozmiarów: 18 i 20-

21 Fr. 

Ad.27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 2 jednorazowych golarek 

grzebykowych z grzebykiem o szerokości 36 mm. 

Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 10 poz. 2 do oddzielnego zadania. 

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 drenu Kehr o 

rozpiętości ramion 450 mm x 180 mm 

Ad.30 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 31 poz. 5 i 8 do oddzielnego zadania. 

Ad.31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 poz. 1 cewnika Foleya w rozmiarze 

CH6, którego balon ma pojemność 3 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym 

zaoferowania również cewnika w rozmiarze CH8 i CH 10. 

Ad.32 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 38 poz. 3 do oddzielnego zadania. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


