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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/297/2020                                                                

                                                                                     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 35  
Czy zamawiający dopuści do postępowania cewnik trójdrożny Foleya  z końcówką Couvelaire’a 
o pojemności balonu 50ml dla rozmiaru 18, 60ml dla rozmiaru 20, 70ml dla rozmiaru 22 i 80ml dla 
rozmiaru 24, w 100% silikonowy, sterylny, rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; 
kolorowy kod rozmiarowy; opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 2  
Dotyczy Pakietu 36 
Czy zamawiający dopuści do postępowania  cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton 
z metalowym lub nylonowym  mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm 
dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy 
z zakończenie luer lock (rozmiary CH4 i CH5), alternatywnie z  końcówką otwartą lub zamkniętą 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 3  
Dotyczy Pakietu 37 
Czy zamawiający dopuści do postępowania  zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik 
CH 11,CH 14, dł. 40cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz 
zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, 
dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG;  prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 
0.035";  trzy lub cztery rozszerzadła atraumatyczne (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR, 10 FR i 
12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR, 12 FR, 14 FR i 16 FR);  zatyczka. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 4 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 1 dopuści z drutu plecionego o śr. ok. 0,40 mm, średnice: 10; 
15; 25; 30; 35 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. 
 

Pytanie 5 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 2 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze jednorazowego 
użytku, cewnik pokryty teflonem, śr. 2,3 mm, długość 230 cm, łyżeczki owalne z kolcem lub bez 
kolca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 6 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 3 dopuści igłę o długości 5 mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów? 
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. 
 

Pytanie 7 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 4 dopuści klipsownicę z możliwością wielokrotnego 
otwarcia/zamknięcia klipsa przed uwolnieniem, rozwarcie ramion 11 oraz 16 mm, 135 stopni, cewnik 
o średnicy 2,5 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 8 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 5 dopuści szczotki o średnicy cewnika 1,8 mm przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych wymogów SIWZ? 
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. 
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Pytanie 9 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 6 dopuści z drutu plecionego o śr. ok. 0,40 mm, średnice: 10; 
15; 25; 30; 35 mm, cewnik o średnicy 2,3 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. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy Pakietu 57 
Czy Zamawiający w pakiecie 57, poz. 8 dopuści chwytak w postaci siatki rozpostartej na pętli o 
wymiarach 30x0 mm, średnica cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chwytak w postaci siatki o średnicy cewnika 2,3 mm, dł. 230 
cm.  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. 
 

Pytanie 11 
Dotyczy Pakietu 59 
Czy Zamawiający w pakiecie 59 dopuści proponowane rozwiązanie: ustnik jednorazowy z gumką 
tekstylną wstępnie założoną na jedno z dwóch mocowań, wystająca krawędź na części zgryzowej 
zapobiegająca zmianie położenia ustnika w trakcie badania? 
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 12 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres ważności na ferowany asortyment wynosił min. 6 miesięcy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: 
„(…) wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 2% na 1% oraz z 15% 
na 5%. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 15 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2 pkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: 
„jednokrotnego nieuzasadnionego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającej 14 dni 
roboczych” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2 pkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: 
„dwukrotnej reklamacji jakościowej na ten sam dostarczony przedmiot umowy” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy zapisów umowy § 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
W przypadku zwłoki w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma 
prawo wstrzymać realizację następnych zamówień do momentu uregulowania zaległości bądź 
zrealizować zamówienie z obowiązkiem przedpłaty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie  18 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:  
„(…). Zgody takiej nie możne bezpodstawnie odmówić”? 

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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