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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny, 

znak PN/27/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i 
materiałów na Blok Operacyjny, znak PN/27/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet XVI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwer-

salny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za 
wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym 
kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapo-
biega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpie-
nia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodpor-
ny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, 
biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 
wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zasto-
sowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować ko-
nieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym 
ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w 
celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczno-
ści każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany 
sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze za-
wiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 

2. Pakiet XVI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwer-
salny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za 
wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym 



kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapo-
biega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpie-
nia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodpor-
ny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, 
biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 
wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zasto-
sowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować ko-
nieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym 
ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w 
celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczno-
ści każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany 
sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze za-
wiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 

3. Pakiet XVI poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji 1 oraz pozycji 2 z Pakietu XVI i stworzy osobny pakiet? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

 
 

 


