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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu 

medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin  

oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele  dla Specjalistycznego Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.  Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę 

zapisu dot. zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT, a mianowicie czy Zamawiający 

dopuści zmianę ceny stosownie do przepisów, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian? Wnioskujemy o dodanie takie zapisu do umowy, ponieważ zmiana stawki 

VAT jest zmianą niezależną od Wykonawcy. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga produkty sterylne? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2. Wnosimy o potwierdzenie, że klipsy oferowane w tym pakiecie mają być 

pakowane w zasobniki wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co 

najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa ,numerze katalogowym i numerze serii oraz 

dacie ważności.  

4. Dotyczy Pakietu Nr 2poz. 1 i 3. Wnosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 1 Zamawiający oczekuje 

zaoferowania klipsów o kształcie podkowy posiadających wewnętrzne rowkowanie stabilizujące klips 

w naczyniu, a w pozycji nr 3 klipsów o kształcie litery V posiadających rowkowanie wewnętrzne i 

dodatkowe rowkowanie zewnętrzne stabilizujące klips w klipsownicy. 

 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy  pkt XV 

SIWZ. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 1-3 produktów 

sterylnych. 

Ad. 3 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaoferowany w Pakiecie Nr 2 winien 

być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza, ale 

nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 1-3 klipsy posiadały dołączone do każdego 

zasobnika samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: 

nazwę wyrobu, nr katalogowy, nazwę producenta, nr serii, datę ważności produktu. 

Ad. 4 Zgodnie wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz 

Cenowy) Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 1 klipsów tytanowych, rozmiar M/L 

(średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, kompatybilnych z klipsownicą Hemoclip Plus, sterylnych; 

natomiast w Pakiecie Nr 2 poz. 3 oczekuje zaoferowania klipsów tytanowych, rozmiar M/L 

(średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, pasujących do klipsownicy o nr katalogowym R056-

100330-03 - producent REDA Instrumente GmbH Niemcy, sterylnych.  

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


