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                                                                                            Wg rozdzielnika 
Wyjaśnienia do SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów 
opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2019). 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie do zadania nr. 32 punkt 1 
 
Czy zamawiający wymaga by urządzenie (łącznik) był trwale połączony ze strzykawką a strzykawka ma 
charakteryzować się następującymi cechami: 

• strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, 
• połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki             
w systemie hermetycznie zamkniętym), 
• strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 
warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki, 
• wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu 
wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do 
fiolki, 
• strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie, nie wymaga nakręcania czy 
też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki, 
• materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, 
• strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml,         
35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie do zadania nr. 32 punkt 2 
 
Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie kompatybilne z urządzeniem z punktu 1: 

 adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, 
zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne 
nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być 
kompatybilny z urządzeniem z p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne 
od: DEHP, lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): 
Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., 
Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pytanie do zadania nr. 32 punkt 3 
 
Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie kompatybilne z p-kto 1 i 2: 

•  adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu 
zamkniętego, adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania 
strzykawki lub adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub 
butelką oraz dowolnym zestawem drenów, umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka, 
tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Adapter kolcowy do 
pobierania rozpuszczalnika (np. NaCI) z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu 
wyrównania ciśnień lub adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika lub leku       
z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. 
Elementy te muszą być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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