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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/287/2020                                                                

                                                                                     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:  
 

Pytania do SIWZ   

Pakiet 6  
1. Czy Zamawiający w pozycji  2 i 3 dopuści zaoferowanie zgłębników o pojemności balonu 20 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 6 w pozycji 2 i 3 zgłębnik gastrostomijny  CH 18 
 i CH 20  z balonem 20 ml. 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. 
 

Pakiet 12 
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem o długości 30 cm, z igłą 2 
częściową o długości 20 cm, z łącznikiem o długości minimum 10 cm, bez płytki do mocowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ekstraktorów z uchwytem standardowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 57 
4. Czy Zamawiający w pozycji 1 pętli wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm, całkowita długość 
oczka maksymalnie 45 mm, długość narzędzia 2400 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 57 w pozycji 1 pętlę wykonaną z drutu o 
średnicy 0,33 mm oraz długość narzędzia 2400 mm. 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. 
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5. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, kleszcze 
gastroskopowe koloru szarego, długość łopatki minimum 3,86 mm,  pojemność łopatek minimum 7,6 
mm3, kleszcze kolonoskopowe owalne gładkie bez igły i z zębami i igłą o długości łopatek minimum 
3,86 mm, pojemność łopatek  minimum 7,6 mm3, łopatki o rozwarciu 8 mm, pozostałe właściwości 
według  opisu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsownic z rozwarciem klipsa 12  lub 15 mm, 
narzędzie w osłonce plastikowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 57 w pozycji 4 klipsownicę z rozwarciem klipsa 
12  lub 15 mm. 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. 

 
7. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm, średnica drutu 0,33 
mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 57 w pozycji 6 pętlę o długości 2400 mm, 
średnica drutu 0,33 mm. 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. 

 
8.Czy zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 57 w pozycji 7 szczotki o długości 2500 mm. 
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 pozycji 8 dopuści zaoferowanie chwytaka z siatką o średnicy rozwarcia 40 mm, 
średnica cewnika 2,3 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 57 w pozycji 8 chwytak o średnicy cewnika 2,3 
mm. 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.  

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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