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Znak: AE/ZP-27-83/18                                                       Tarnów, 2018-12-06 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: niesterylnych 
jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, 
poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel 
medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon  
na aparaturę  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy można podać cenę za op. a’50szt. z przeliczeniem ilości? 
2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy można podać cenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem ilości? 
3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy można podać cenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem ilości? 
4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210cm x 80cm? 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18 i 19. Czy można podać cenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem ilości? 
6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20. Czy można podać cenę za op. a’50szt. z przeliczeniem ilości? 
7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wymaga aby pokrowce na zwłoki wykonane 

zostały z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2? 
8. Dotyczy rozdziału XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. Prosimy o podanie terminu płatności 
 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 masek operacyjnych pakowanych 
opakowania po 50 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca 
będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 620 opakowań. 
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 czepków chirurgicznych-
operacyjnych pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że czepki te będą spełniały 
wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien 
zaoferować 98 opakowań. 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 czepków chirurgicznych 
pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. 
Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien zaoferować 40 
opakowań. 
Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pozycji 8 prześcieradeł o 
szerokości 210x80 cm, zaoferowane prześcieradła winny mieć szerokość mieszczącą się w przedziale 90-
100 cm i spełniać pozostałe wymagania SIWZ. 
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 18 fartuchów foliowych, a w poz. 19 
pokrowców foliowych na buty pakowanych w opakowania po 100 szt., pod warunkiem, że zarówno 
fartuchy jak i pokrowce będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za 
opakowanie zawierające 100 szt. to winien w poz. 18 zaoferować 77 opakowań, a w poz. 19 42 
opakowania. 
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 20 myjek-rękawic pakowanych w 
opakowania po 50 szt., pod warunkiem, że myjki te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca 
będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 100 opakowań. 
Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 21 pokrowców na zwłoki,  
z nieprzeźroczystej włókniny polipropylenowej, w kolorze zielony lub niebieskim oraz spełniających 
pozostałe wymagania określone w SIWZ 
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Ad. 8 Zgodnie z pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca winien zaoferować termin zapłaty za 
zrealizowane dostawy, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wystawienia 
faktury. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


