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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/288/2020                                                                

                                                                                     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:  

 

Pakiet nr 33 poz. 1: 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego wapna sodowanego mogącego 
pracować w niskich przepływach, białe granulki o wielkość od 2 mm do 5mm, wysoka skuteczność 
absorbcyjna min 140 l CO2 / kg wapna ( min 175 l CO2 /l wapna), zawierające >75% Ca(OH)2 
(wodorotlenku sodu) , < 5% NaOH (wodorotlenku wapnia), zawartość wody – 12-19% H2O, zmiana 
koloru z białego na fioletowy (dzięki fioletowu etylowemu),  kanister 4,5 kg ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet nr 54 poz. 1: 
 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez 
nos mikrobiologicznie czysty ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
 
Pakiet nr 54 poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną maskę tlenową w rozmiarze 
standardowym  pediatrycznym, mikrobiologicznie czyste ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 

 
Pakiet nr 54 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem 
oraz drenem mikrobiologicznie czystą ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
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Pakiet nr 55 poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny zestaw do nebulizacji z ustnikiem i 
złączem T mikrobiologicznie czysty ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
  

 

 

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   


		2020-04-01T14:08:14+0200




