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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:  
 
1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 52 wysokiej klasy cewniki 
permanentne do hemodializy firmy Arrow  wg następującego opisu: Zestaw z cewnikiem do 
długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15FR, końcówka cewnika 
zakończona niesymetrycznie, różnica pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym.  

Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga 
1  rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora 
1  prowadnicę drutową: 0,038'' (0,97mm) x 39-1/2'' (100 cm) prosta, sztywna końcówka z 
jednej strony – końcówka typu “J” z drugiej prosta 
1  igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) 
2  kapturki Luer-Lock  
1  rozszerzadło tunelu 
1  opatrunek: 10 cm x 12 cm 
1  rozszerzadło tkankowe: 12 Fr. 
1  rozszerzadło tkankowe: 14 Fr. 
1  pojemnik na ostre odpady  
1  bezpieczny skalpel: #11 
Mankiet uszczelniający / mufka  zaciski cewnika 
1 kartę identyfikacyjną pacjenta 
Podana długość cewnika jest długością od końca cewnika do mufki: 19,23,27,31,50 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 58 produktu 
równoważnego  dla dorosłych o następujących parametrach: 
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Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – 
cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz  
na https://platformazakupowa.pl. 
 
3.  Ad par. 7 ust. 1 ppkt. 1) i 2) wzoru umowy 
Prosimy o ustalenie kar umownych na poziomie 0,2% wartości brutto odpowiednio opóźnionego 
asortymentu i asortymentu nie wymienionego w terminie; za każdy dzień zwłoki w dostawie / 
wymianie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

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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