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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/296/2020                                                                

                                                                                     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:  

 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 33 
Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane w postaci krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 
mm, absorbujące w przedziale 120 -180 litrów CO2/1 litr w zależności od intensywności 
użytkowania, szybkości przepływów anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania, 
które zawiera w swoim składzie 97% wodorotlenku wapnia, 3% wodorotlenku sodu, 13-17% wody, 
niskopylące, z indykatorem zużycia – fiolet etylenowy, zmieniający barwę z białej na fioletową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 2 – dotyczy pakietu 33 
Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby 
dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską  
i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia 
nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co 
zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 3 – dotyczy pakietu 54 poz. 1 
Czy Zamawiający oddzieli pozycję dla dorosłych oraz dla dzieci ze względu na ich mniejszy rozmiar 
twarzy oraz lepsze dopasowanie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 54 poz. 1 
Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1,8m przeznaczony dla osób 
dorosłych, wykonany z PVC? Dren tlenowy wielokanałowy o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i 
tym samym nie zamykający światła przypływu tlenu, końcówki uniwersalne umożliwiają połączenie 
tlenu na wcisk, z regulacją obwodu głowy, mikrobiologicznie czyste?  
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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. 

 
Pytanie 5 – dotyczy pakietu 54 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2,1 m przeznaczony dla 
dzieci, wykonany z PVC? Dren tlenowy wielokanałowy o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i tym 
samym nie zamykający światła przypływu tlenu, końcówki uniwersalne umożliwiają połączenie tlenu 
na wcisk, z regulacją obwodu głowy, mikrobiologicznie czyste, z oznaczeniem braku lateksu i 
ftalanów na każdym opakowaniu?  
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. 

 
Pytanie 6 – dotyczy pakietu 54 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci? Maska 
wykonana z polipropylenu, nie zawierająca ftalanów i lateksu w rozmiarze uniwersalnym z 
mankietem uszczelniającym tworzącym podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz 
dziecka bez względu na rozmiar twarzy, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo z 
oznaczeniem braku ftalanów i lateksu oraz z datą ważności na każdym opakowaniu?  
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. 

 
Pytanie 7 – dotyczy pakietu 54 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych? Maska 
wykonana z polipropylenu, nie zawierająca ftalanów i lateksu w rozmiarze uniwersalnym z 
mankietem uszczelniającym tworzącym podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz 
dorosłego bez względu na rozmiar twarzy, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo z 
oznaczeniem braku lateksu i ftalanów oraz z datą ważności na każdym opakowaniu?  
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. 

 
Pytanie 8 – dotyczy pakietu 54 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z ustnikiem + złączka T z drenem tlenowym 
wielokanałowym o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i tym samym nie zamykający światła 
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przepływu tlenu, nie zawierający lateksu i ftalanów, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo 
z oznaczeniem braku lateksu i ftalanów oraz z datą ważności na każdym opakowaniu?  
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. 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY 

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 
Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące: 
„Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1. za nieterminową dostawę w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za 
każdy dzień zwłoki, 

2. za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,5% 
wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień zwłoki (…)” 

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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