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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:  
 
Pakiet 10  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14 m w pozostałym zakresie zgodny z 
SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m. 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. 
 
Pakiet 17, poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm w pozostałym 
zakresie zgodnego z SIWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 21, poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 12,5 cm x 2,7 m w pozostałym 
zakresie zgodnej z SIWZ.  
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. 
 
Pakiet 30, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowy przyrząd ma posiadać filtr powietrza ma być 
wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i 
podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem ?  
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. Zamawiający nie określa powyższego.  
 
Pakiet 32, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków 
niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Bezigłowe 
urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie 
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(łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, 
bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce 
wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany. Bez 
PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki.  
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. 
 
Pakiet 32, poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków 
niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach : Adapter do fiolki do 
rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm.  
Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki 
do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z 
fiolki, podwójną membranę, złącze luer lock, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 
ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. 
Bez PCV. 
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. 
 
Pakiet 32, poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego systemu do przygotowania leków 
niebezpiecznych, z kodem ONB nadanym przez FDA o poniższych parametrach :  
Uniwersalny przyrząd do transferu leków do worka, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku, 
kompatybilny z poz. 1, działający w systemie podwójnych elastomerowych membran.  
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. 
 
Pakiet 33, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać system uniemozliwiający 
odkręcenie łącznika od strzykawki.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 33, poz. 1-4  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma umożliwiać przepływ min. 150 ml/min co 
pozwoli na efektywne pobieranie leków oleistych.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 33, poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 33, poz. 6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania leków z fiolki z uniwersalnym 
systemem mocowania, z możliwością użycia min. 216 aktywacji, o długości min. 5 cm, z kolcem 
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posiadającym specjalną budowę tj. wzdłużnie scięty, umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku 
z fiolki. 
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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