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LAS-199/1-PN/10-2014       Rybnik, dnia 14.04.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń  
(zamówienie nr LAS-199-PN/10-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 w dniu 09.04.2014 r., pod nr 121334 - 2014 

 
 W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi.  

Pytanie 1:  „Poz. nr 1-3 Pyt.: Czy Zamawiający wymaga w zestawie portu który jest niezbędnym 
elementem terapii podciśnieniowej do łączenia opatrunku na ranie ze zbiornikiem” 

Pytanie 2:  „Poz. nr 4 Pyt.: Czy Zamawiający do prowadzenia terapii podciśnieniowej jamy brzusznej 
wymaga zestaw opatrunku piankowego wraz z niezbędną folia która służy do osłonięcia 
zabezpieczenia organów oraz portu służącego do łączenia opatrunku na ranie ze zbiorni-
kiem” 

Odpowied ź 1 i 2: Zgodnie z zapisem umieszczonym pod formular zem cenowym stanowi ącym 
załącznik nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków z amówienia ka żdy zestaw i zbiornik 
winien stanowi ć komplet umo żliwiaj ący terapi ę podci śnieniow ą - tzn. musi zawiera ć wszystkie 
elementy niezb ędne do przeprowadzenia terapii. 
 
Pytanie 3:  „Poz. nr 5,6 Pyt.: Czy Zamawiający ze względu na: 

a. bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjenta poddawanego terapii podciśnieniowej gdzie 
aplikacja opatrunków i zbiorników odbywa się w jałowym środowisku sali operacyjnej lub 
zabiegowej 
b. wytyczne opracowane przez FDA zgodnie, z którymi wszystkie komponenty systemów 
do terapii podciśnieniowej mające pośredni i bezpośredni kontakt z tkankami powinny być 
sterylne 
wymaga sterylności zbiorników na wydzielinę do urządzeń NPWT?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, innych ni ż pierwotnie okre ślone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale d opuszcza zaproponowane w pytaniu roz-
wiązanie.   

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania 

ofert ustalony do dnia 17.04.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 10.30 . 
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