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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/293/2020                                                                

                                                                                     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 14 poz.1,2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dla niemowląt i noworodków, wykonane z 
biokompatybilnego poliuretanu, posiadają linie radiolokacyjne, posiadają dodatkowy zdejmowaniu 
uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz 
elastyczne skrzydełka, igła potrójnie ścięta z tylnym szlifem, kaniula nie zawiera lateksu i PVC. Kaniule 
o rozmiarach: 24G 0,,7X19mm przepływ 13ml/min,  26G 0,6X19mm przepływ 13ml/min. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 14 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł pakowanych po 100szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet 14 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o następującym opisie: 
 Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje minimalizację przestrzeni martwej pomiędzy 
obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu 

 Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 312ml/min 
 Ciśnienie płynu iniekcyjnego 58 PSI, ciśnienie zwrotne 29 PSI 
 Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/ 
 Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze 

wszystkimi zestawami. 
 Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść  
 Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami 
 Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 14 poz.5 
Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 21 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, 
wyposażona w 4 paski radiocieniujące oraz zastawkę antyzwrotną, posiada elastyczne skrzydełka 
oraz samodomykający się korek portu bocznego, igła potrójnie ścięta z tylnym szlifem. Wymiary 
przedstawiają się następująco: 

Kolor Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w 
mm 

Szary 16 G 1,70 x 45 

Biały 17 G 1,50 x 45 

Zielony 18 G 1,20 x 45 

1,20 x 38 

Różowy 20 G 1,00 x 32 

Niebieski 22 G 0,80 x 25 

Żółty 24 G 0,70 x 19 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.1-4 
Czy Zamawiajacy wymaga aby tłok w/w strzykawek był w kolorze kontrastującym innym niż biały 
mleczny? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby tłok w/w strzykawek był w kolorze kontrastującym innym 
niż biały mleczny.  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 25 poz.1-4 
Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie wymogu oznaczenia kolorystycznego pojemności strzykawki 
na opakowaniu każdej z nich, gdyż wymóg ten znacznie ogranicza konkurencyjność ofert i wskazuje 
tylko jednego producenta na rynku. Oferowane przez nas strzykawki zawierają oznakowanie 
kolorystyczne na opakowaniu zbiorczym, dlatego też Zamawiający może zidentyfikować rozmiar 
strzykawki. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 25 poz.1-4 
Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a’100 szt/ 
a’80 szt? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier - przez część 
przeźroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, pond to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru 
na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a’100 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym  
z gwarantowanym kodem kolorów na opakowaniu. 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 25 poz.1-3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.5,6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że oferowane strzykawki do 
pomp współpracują z w/w pompą produkcji BBRAUN. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.5,6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 25 poz.7,8 
Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod katem 45 stopni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.7,8 
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała na cylindrze nazwę producenta i nazwę 
handlową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 25 poz.7,8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 25szt/op z możliwościa 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 25 poz.7 
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 26 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej, roz. 0,30. 
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 poz.12 
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igły typu motylek 21G X 20mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły typu motylek 21G X 20mm. 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  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł pakowanych po 100szt/op. z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 28 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu była równa 1,2mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 28 poz.3,4,5 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
 

Pakiet 28 poz.3,4,5 
Czy Zamawiający dopuści w/w przyrządy z logiem pozwalającym na identyfikacje 
wyrobu?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy z logiem pozwalającym na 
identyfikacje wyrobu.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. W związku z powyższym 
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 (FORMULARZ 
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ASORTYMENTOWO-CENOWY), który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-
konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 28 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu bez opaski stabilizującej 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 poz.4,5 
Czy Zamawiajacy wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny (nie 
miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po uzyciu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39 poz.2 
Czy Zamawiający wymaga aby trzpień był położony poniżej krawędzi koreczka co znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo i aseptykę pracy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczka kombi w jednym kolorze czerwonym. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 

 

Pakiet 39 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków kombi w dwóch kolorach. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki w dwóch kolorach (niebieskim i czerwonym).  
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 39 poz.2,3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z mozliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 39 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o następującym opisie: 

 Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 312ml/min 
 Ciśnienie płynu iniekcyjnego 58 PSI, ciśnienie zwrotne 29 PSI 
 Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/ 
 Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze 

wszystkimi zestawami. 
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 Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść  
 Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami 
 Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pakiet 39 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini- spike z filtrem bakteryjnym 1,2um, bez 
zastawki. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 42 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga aby w/w worek do zbiórki moczu był wyposażony w zastawkę 
antyrefluksyjną zabezpieczającą przed powrotem moczu do cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że worek do zbiórki moczu może być wyposażony w zastawkę 
antyrefluksyjną zabezpieczającą przed powrotem moczu do cewnika, ale nie musi. Zamawiający 
nie wymaga powyższego. 

 
Pakiet 44  poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym 
regulatorem przepływu w kształcie koła do 300ml/h, posiada zacisk rolkowy, nie zawiera lateksu, 
PHT i DEHP, sterylny, dren o długości 180cm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 44 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, wyposażony 
w skrzydełka ułatwiające wbicie, 15um filtr płynu, dren o długości 150cm, dren o długości 150cm, 
przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki ze skalą przepływu 5-250ml/h i 
roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h., przyrząd sterylny, wolny od ftalanów. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.2,3,4,5,6,7 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.2,7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z 3 -światłową poliuretanową 
przedłużką , średnica wewn.1,1mm, średnica zewn. 2,35, długość całego zestawu ok.9,5cm, objętość 
wypełnienia 0,42ml, możliwość używania przez 7 dni , 500 aktywacji. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.4,5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z poliuretanową przedłużką  średnica 
wewn. 1,1mm, średnica zewn. 2,35mm, długość całego zestawu ok.10 cm, objętość wypełnienia 
0,15ml, możliwość używania przez 600 aktywacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.3,6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z 2-światłową poliuretanową 
przedłużką , średnica wewn. 1,1mm, średnica zewn. 2,35mm, długość całego zestawu ok.9,5cm, 
objętość wypełnienia 0,35ml, możliwość używania przez 7 dni , 500 aktywacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.8,9 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 56 poz.8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul, których cewnik wykonany jest z PTFE, wolna od PVC i 
lateksu , posiada 4 paski kontrastujące w RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne 
skrzydełka, posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ostrze igły 
typu back-cut. Parametry przedstawiają się następująco: 

Kod koloru Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w 
mm 

Przepływ 

Pomarańczowy 14 G 2,2 x 45 343 ml/min 

Szary 16 G 1,7 x 45 196 ml/min  
Biały 17 G 1,5 x 45 128 ml/min 

Zielony 18 G 1,3 x 33 
1,3 x 45 

103 ml/min 
90ml/min 

Różowy 20 G 1,1 x 33 61 ml/min 
Niebieski 22 G 0,8 x 25 31 ml/min 

Żółta 24 G 0,7 x 19 18 ml/min 
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. 
 
Pakiet 56 poz.9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych , których cewnik wykonany jest z FEP, 
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wolna od PHT, posiadająca 2 paski radiocieniujące, posiada samodomykający się koreczek portu 
bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, wyposażona w filtr hydrofobowy 
oraz elastyczne skrzydełka, bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli. Parametry przedstawiają 
się następująco:  

Kod koloru Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm Przepływ 

Pomarańczowy 14 G 2,1 x 45 305 ml/min 

Szary 16 G 1,7 x 45 200 ml/min  

Biały 17 G 1,5 x 45 142 ml/min 

Zielony 18 G 

18 G 

1,3 x 45 

1,3 X 32 

100 ml/min 

90 ml/min 

Różowy 20 G 1,1 x 32 61 ml/min 

Niebieski 22 G 0,9 x 25 36 ml/min 

 
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. 

 
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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