
        Sandomierz 28.09.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/20/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów 

medycznych, znak PN/20/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 25.09.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy 
o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu XXX poz. 1: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny 
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 zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobie-
ganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie 
jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reak-
cji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszcza-
jący powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy 
materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włóknino-
wym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyelimi-
nować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym 
ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwar-
stwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - popra-
wienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany sa-
mego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej 
ilości. 
2. Dot. Pakietu XXX poz. 2: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny 
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 zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobie-
ganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji 
alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający 
powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał 



w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polye-
strem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 
konieczność 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 konieczności każdorazowej wymiany samego mo-
cowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opa-
kowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 
3. Dot. Pakietu XXX poz. 3: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny 
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 zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobie-
ganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji 
alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający 
powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał 
w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polye-
strem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 
konieczność 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 konieczności każdorazowej wymiany samego mo-
cowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opa-
kowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 
4. Dot. Pakietu XXX poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji 1-3 z Pakietu nr XXX i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy 
Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się 
na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.09.2018 r. Szpital Specjalistyczny 

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 dopuszcza. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 


