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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/286/2020                                                                

                                                                                     Wg rozdzielnika 

 

Wyjaśnienia do SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego  
i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. 
 (nr sprawy: WSZ-EP-9/2020). 

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  

 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści kaniulę dożylna wykonaną z PTFE (podwójnie 
oczyszczony teflon) z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, z filtrem 
hydrofobowym z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia z 2 
paskami RTG, na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli w skali Gauge i długość 
w mm oraz wartości przepływów, nazwy producenta, daty ważności i materiału z jakiego 
wykonano kaniule. Igła punkcyjna z tylnym szlifem. 
Rozmiar: 24G 0,7x 19mm przepływ 23ml/min, 22G 0,9 x 25mm – przepływ 36ml/min, 20G 
1,1 x 32mm – przepływ 60ml/min, 18G 1,3 x 45mm –przepływ 90ml/min, 16G 1,7 x 45mm –
przepływ 200ml/min, 14G 2,1 x 45mm –przepływ 305ml/min.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1-4 dopuści strzykawkę z kontrastującym mlecznym 
tłokiem z informacją o braku ftalanów w karcie katalogowej? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
 
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1 dopuści strzykawkę z rozszerzeniem do 2,5ml? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 25 pozycja 1 dopuszcza strzykawkę z 
rozszerzeniem do 2,5ml.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. W związku z powyższym 
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 (FORMULARZ 
ASORTYMENTOWO-CENOWY), który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1-4 dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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5. Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 5 i 6 dopuści powszechnie stosowane strzykawki do 
pomp infuzyjnych firmy Margomed? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
6. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
7. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 poz. 1 -12 wymaga zaoferowania igieł jednego 
producenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
8. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 poz. 11 dopuści igły do nakłuć lędźwiowych typu Quincke 
spełniające wszystkie parametry SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 26 poz. 11 dopuszcza igły do nakłuć lędźwiowych 
typu Quincke. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający 
zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-
CENOWY), który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
www.platformazakupowa.pl. 
 
9. Czy Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 4 dopuści pojedynczy łącznik bezigłowy wyposażony 
w silikonową przeźroczystą membranę, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania 
przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo, z 
membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiającą jej dezynfekcję, 
idealnie gładką i jednorodną, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, pracujący w systemie 
zamkniętym, objętość napełnienia 0,045 ml, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z 
normą ISO 10555 umożliwiający 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze 
strzykawką typu luer, luer-lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, 
jednorazowego użytku? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
10. Czy Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 5 dopuści przyrząd bez zastawki? 
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 2019 r., poz. 1843)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

  Sporządziła: S. Skrycka   
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