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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/292/2020                                                                

                                                                                     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 1, pozycje 1-8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki długości 40 lub 60 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  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 2 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podwójny przewód do cystoskopu lub rektoskopu sterylizowany tlenkiem 
etylenu, z miękką końcówką z drenu silikonowego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 3 pozycje 1 - 3 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o powierzchni standardowej, przeźroczyste, długości 
40cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 4, pozycje 1-4 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 5 pozycje 1–3 
Czy Zamawiający oczekuje zgłębników żołądkowych z zatyczką, skalowanych linearnie co 1cm 
(cyfrowo co 5cm), z fabrycznie nadrukowaną na zgłębniku nazwą producenta oraz rozmiarem w celu 
pełnej identyfikacji produktu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 7 pozycje 1 - 8 
Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej o dł. 500mm, z sześcioma otworami 
bocznymi, z linią kontrastującą w RTG? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 8 pozycje 1 - 7 
Czy Zamawiający oczekuje drenów T-Kehr o długości ramion min. 45cm x 18cm, pakowanych 
podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 10 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 11 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw wysokociśnieniowy o pojemności 600ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw wysokociśnieniowy o pojemności 600 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 16, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania składającego 
się z końcówki Yankauer z kulkąj oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek cut-to-fit, 
końcówka z kulką, kaniula zakończona kulką o średnicy 9,4mm, długość końcówki około 26cm, 
całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej 
wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z 
podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi w kulce przy końcu 
kaniuli,, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż 
drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka 
powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 
210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony i lejek żeński z 
możliwością 3-stopniowego docięcia łącznika z drugiej, oba lejki ze specjalnymi przegubami 
(sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne: wewnętrzne 
folia + zewnętrzne papier-folia 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 16, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, 
elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające 
zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 
mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński 
prosty z jednej strony i lejek żeński z możliwością 3-stopniowego docięcia łącznika z drugiej, oba lejki 
ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, łączniki 
dostosowane do standardowych końcówek do ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + 
zewnętrzne papier-folia 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 24, pozycje 1-5 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton, przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową bez 
zmrożonej powierzchni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 26, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę rozmiar 0,3x13? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę o rozmiarze 0,3.  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 26, pozycje 1-12 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt igieł z przeliczeniem zamawianych ilości 
lub zgodzi się na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 28, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w 
SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których 
dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu 
tylko komory bez PCV? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
 
Pakiet 28, pozycja 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opaski lub gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu w opakowaniu bez opaski lub 
gumki stabilizacyjnej. 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 28, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany w całości z PCV? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
 
Pakiet 28, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd infuzyjny do przetaczania płynów/leków światłoczułych, 
wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, bursztynowe zabarwienie drenu i komory, 
ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, 
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, elastyczna komora kroplowa, 
kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o 
skuteczności filtrowania 15µm, miękki elastyczny dren o długości 150 cm z dodatkowym portem do 
podawania leków, uniwersalne zakończenie Luer-Lock, precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy, nie 
zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie: 
papier/folia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 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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Pakiet 35, pozycje 1-4 
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 50ml, wykonany w 100% z silikonu 
medycznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 35, pozycje 1-4 
Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 35, pozycje 1-4 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorowego kodu rozmiarowego cewnika? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści łącznik którego objętość wypełnienia wynosi 0,09ml, przepływ 350ml/min., 
wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 
bary (29PSI)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39, pozycja 5 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd miał automatyczną zastawkę otwierającą drogę 
do płynu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 48, pozycje 1-2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ochrony łącznika przed skażeniem wewnętrznym przez 7 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 51, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia typ „sucha”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 55, pozycje 2-3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 3-5ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem o pojemności 3-5ml tylko w pozycji 3.  
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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