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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                   Tarnów, 07.12.2021 r. 

ul. Mickiewicza 8 

33-100 Tarnów 

NIP: 873-26-79-395                        

Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-10/2021 

       Do wszystkich Wykonawców 

       ubiegających się o zamówienie 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

 

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fantomów, trenażerów i aparatury medycznej dla 

Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie” prowadzonego przez Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Tarnowie – numer referencyjny: L.Dz/K-dzpz/382-10/2021.  

Identyfikator postępowania: 379f207f-d950-4da7-ae3f-52fff696de06 

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o  

art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 
Pytanie nr 1– dotyczy terminu realizacji – Część 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 31.01.2022 Prośbę 
swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego 
parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na 
realizacje dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw jak i 
braki komponentów, spowodowane pandemią COVID 19. 
 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do 31.01.2021. Krótki termin 
realizacji zamówienia jest spowodowany terminem zakończenia Projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – 
program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem 
leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” 
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi 
priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych, umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-
00 z dnia 14.12.2017r. 
 
Pytanie nr 2: 
Pytanie nr 2 dotyczy części nr 1 - Trenażer dostępu donaczyniowego ( trenażer do i.v. w 
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postaci ramienia dziecka) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer dostępu donaczyniowego u dziecka, który 
nie posiada możliwości wkłucia w żyłę pośrodkową? Według naszej wiedzy i opisów na 
stronach czołowych producentów trenażerów, trenażery dostępu donaczyniowego u dzieci  
posiadają możliwość wykonania inikecji w żyły dołu łokciowego, żyły odpromieniowej i 
odłokciowej. 
 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający dopuści do postępowania trenażer dostępu donaczyniowego u dziecka, który nie 
posiada możliwości wkłucia w żyłę pośrodkową. 
 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną  

część. 

 
 

       Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki 

             z up. dr Małgorzata Martowicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 


