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Znak: AE/ZP-27-38/18                        Tarnów, 2018-05-21 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 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, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz  dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 1 dopuści również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler (rękojeść) jednorazowego użytku, 

liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek, 

wykonujący dwie potrójne linie szwów, długość szwu 81, wysokość zszywki przed zamknięciem 

4,4mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylny plus osobno pakowany, 

kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 

mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 2? 

2.  Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w Pozycji 3 dopuści również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler (rękojeść) jednorazowego użytku, 

liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek, 

wykonujący dwie potrójne linie szwów, długość szwu 61, wysokość zszywki przed zamknięciem 

4,4mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylny plus osobno pakowany, 

kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 

mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 4? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach endostaplery uniwersalne, tnąco-zamykające, 

jednorazowego użytku,  co najmniej dwie długości ramienia mieszczące się w przedziale 16 - 34 cm,  

z zagięciem kątowym co najmniej 450, długość linii zszywek 60 mm, sterylne? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach ładunki do endostaplerów z poz. 1, sterylne,  

o długości 60 mm, przed zamknięciem wysokość zszywek 2,5mm, 3,5mm, 3,8mm lub 4,1mm? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni 

kalendarzowych? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5-6 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu 

zamówienia zakresie poz. nr 5-6,  spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu 

parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobami 

medycznymi tj. posiadają niepreferencyjną stawkę podatku VAT – 23%? 

7. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.17 SIWZ. Prosimy o podanie terminu płatności  

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6-8. Czy Zamawiający z Pakietu 1 wydzieli poz. 6, 7, 8 ? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 1 również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny 

zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 

5,5mm, średnica staplera 21 mm, sterylny ? 
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10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 2 również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny 

zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 

5,5mm, średnica staplera 25 mm, sterylny ? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji 3 również 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny 

zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 

5,5mm, średnica staplera 29 mm, sterylny ? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w Pozycji również 4, 5 

zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, asortyment o następujących parametrach stapler jednorazowego użytku, okrężny 

zakrzywiony, z manualną regulacją docisku tkanki w zakresie 1,0-2,5mm, wysokość otwartej zszywki 

5,5mm, średnica staplera 33 mm, sterylny ? 

 

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

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 opisanego w pytaniu staplera, pod 

warunkiem, że będzie dostarczony w komplecie z opisanym w pytaniu ładunkiem. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 opisanego w pytaniu staplera, pod 

warunkiem, że będzie dostarczony w komplecie z opisanym w pytaniu ładunkiem. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1  endostaplerów opisanych  

w pytaniu, pod warunkiem zaoferowania wraz z każdym endostaplerem jednorazowego trokara. 

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2  ładunków do endostaplerów 

opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że są kompatybilne z endostaplerami zaoferowanymi w poz. 1 

Pakietu Nr 4. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie w Pakiecie Nr 7 terminu dostawy do10 dni 

kalendarzowych. 

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 7 poz. 5-6 przedmiotu zamówienia 

będącego wyrobem medycznym.  

Ad. 7 Zgodnie z pkt IV.1 Formularz Ofertowego to Wykonawca winien zaoferować termin płatności , 

przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 6-7. 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  staplerów opisanych  

w pytaniu. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2  staplerów opisanych  

w pytaniu. 

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3  staplerów opisanych  

w pytaniu. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4-5  staplerów opisanych  

w pytaniu. 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


