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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy artykułów 
medycznych (przyrządy do żywienia dojelitowego, igły do portów naczyniowych, zestaw do 
cewnikowania tętnic udowych, zestaw do histologicznej biopsji aspiracyjnej) i opatrunków  dla 
Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego 
opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką? Odporny na działanie 
środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób 
medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez 
niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). 

2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 – Czy Zmawiający w Pakiecie Nr 3 dopuści Zestaw do cewnikowania tętnic 
udowych: cewnik 20G o długości 8 cm z prowadnicą o długości 20 cm i kaniulą o długości 3,8 cm. 

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

Ad.1 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego, 
poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. 
Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony 
równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla 
wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości 
próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: 

„Hipoalergiczny, przeźroczysty, ..., bez wycięcia na port pionowy”. 

Ad.2 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zestaw do cewnikowania tętnic udowych: cewnik 
20G o długości 8 cm z prowadnicą o długości 20 cm i kaniulą o długości 3,8 cm. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


