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Znak: AE/ZP-27-12/19                                     Tarnów, 2019-03-05 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy opatrunków, 
smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. 
E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego 
opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem? Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim 
aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie 
włókniną w części obejmującej kaniulę. 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 4 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego 
opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem? 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). 
3. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2 - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 15cm x 10cm? 
4. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5 - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cm x 34cm? 
5. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 plastry do mocowania wkłuć 
pediatryczne, które zostały specjalnie zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych 
i pediatrycznych w rozmiarze 5 cm x 6 cm ? Plastry  przy zakładaniu  nie przekręcają się, są bezpośrednio 
zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni 
opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie sklejają się przy 
aplikacji, dzięki przeźroczystej foli umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie 
litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są 
hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny. 
6. Dotyczy Pakietu nr 4 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 4: „Opatrunki do mocowania kaniuli”, dla 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjentów wymaga zaoferowania produktów o                
współczynniku paroprzepuszczalności MVTR powyżej 13500 g/m2/37C/24h potwierdzonej badaniami? 
Wysoki współczynnik paroprzepuszczalności oraz budowa opatrunku gwarantująca, że wilgoć spod 
powierzchni skóry w postaci pary zostaje przeniesiona poza opatrunek, przy jednoczesnym zachowaniu 
wodoodporności. co zdecydowanie minimalizuje ryzyko zakażenia miejsca wkłucia. 
7. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Opatrunki ze srebrem” wymaga aby 
zaoferowane opatrunki wykazywały działanie bakteriobójcze; potwierdzone badaniami? 
8. Dotyczy Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Opatrunki ze srebrem”, pozycja 1-2, wymaga 
zaoferowania opatrunków ze srebrem nanokrystalicznym, które wykazuje działanie bakteriobójcze 
potwierdzone badaniami? 
 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  
Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylnego, 
poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm 
z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. 
Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
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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). 
Ad. 2  
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylnego, 
poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. 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 =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości 
próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: 
„z wycięciem na port pionowy, przeźroczysty w szczególności w miejscu wkłucia, wodoodporny, 
elastyczny i hipoalergiczny, dobrze mocujący kaniulę”. 
Ad. 3 
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 
15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 4 
Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 
34cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie plastrów do mocowania wkłuć 
pediatrycznych w rozmiarze 5 cm x 6 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad. 6 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 
Ad. 7 
Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1-2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 
Ad. 8 
Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1-2 nie stawia wymogów ponad, te które zostały określone w SIWZ. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


