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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/301/2020                                                                

                                                                                     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  

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i 
numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozmiar cewnika może dodatkowo być kodowany 
numerycznie na kolorowym konektorze. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.W związku z tym  
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. 
 
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania 
górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne 
umocowanie drenu do odsysania. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy 
wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne 
upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział 
podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 12 poz. 1  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii, który zawiera w 
składzie: cewnik wykonany z poliuretanu , długość całkowita 250mm , długość z zagięciem typ. J 
215mm. Igła z mandrynem do wyprostowania cewnika. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na 
dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz . Igła 2-częściowa 18G dł. 20cm. Prowadnica Lunderquista z 
miękkim bezpiecznym końcem typ J.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 13 poz. 1  
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje systemu sterującego 
umożliwiającego manewrowanie cewnikiem nawet po usunięciu prowadnicy?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 14 poz. 1  
1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci kaniuli dożylnej 
bezpiecznej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, 
pediatrycznych i osób starszych.. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach 
RTG, 4 wtopione paski radiocieniujące . Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Sterylna, 
jednorazowego użytku wyposażona w zastawkę mulitdosepu zapobiegającą wypływowi krwi w 
momencie kaniulacji i obsługi kaniuli , pakowana pojedynczo,24G 0,7 x 19 mm. – przepływ 22 
ml/min  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 14 poz. 2  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci kaniuli dożylnej 
przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób 
starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające 
kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w USG. Wykonana, 
biokompatybilnego PTFE Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo,26G 0,6 x 19 mm. – 
przepływ 13 ml/min.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 14 poz. 3  
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igieł tępych z filtrem w dwóch 
długościach 40 mm i 50 mm, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  
2/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia 
konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 14 poz. 5  
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez opatrunek Zamawiający rozumie nieinwazyjny 
systemem mocowania z okienkiem z folii paro przepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m2/24h) z 
wycięciem w opatrunku na kaniulę , z piankowymi: podkładkami pod skrzydełka i 2 dodatkowymi 
piankowymi paskami do mocowania linii.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 

 
Pakiet 23 poz. 1-4  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszcznie cewnika dwudrożnego, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 37 poz. 1  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii trójstopniowej ( z 
rozszerzadłami), składający się z: igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 
18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm, igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG 
szlifem G 22, długość 20 cm, skalowana co 1 cm, prowadnicy o długości 80 cm typu Seldingera 
(miękka) z zakończeniem typu J, zestaw rozszerzadeł, ostatnie z rozrywalną koszulką, cewnik 
wykonany z materiału innego niż poliuretan, posiada skalowanie co 1 cm w postaci pierścieni, z 
zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock, bez lateksowy łącznik do worka na mocz 
z mechanizmem obrotowym, kranik, silikonowa szpulka do mocowania cewnika Zestaw w 
rozmiarach: CH8,10,12  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 39 poz. 4  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i 
luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji 
(użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą 
obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką 
powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty 
tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną 
stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i 
metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami 
chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 
psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe 
zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu 
nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy 
dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w 
porównaniu do innych rozwiązań  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 39 poz. 5  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do 
przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający 
pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z 
filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w 
trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także 
eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, 
nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną 
pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia 
całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 47 poz. 1  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiałów producenta potwierdzające, że linie do 
przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają 
uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym złącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
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2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przygotowania cytostatyków ma posiadać w 
dystalnej części oprócz zatyczki z membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, 
także zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie si płynu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 48 poz. 1  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka dezynfekcyjnego, jednokrotnego użytku do 
łączników bezigłowych typu żeński Luer zawierający 70% alkohol izopropylowy o konstrukcji 
posiadającej osłonkę od dołu koreczka dobrze dolegającą do zaworu. Koreczek z dodatkowym 
kapturkiem okalającym go z zewnątrz, ułatwiającym aplikację oraz będąca zabezpieczeniem koreczka 
przed skażeniem podczas aplikacji. Dezynfekcja w ciągu 30 sekund Koreczki sterylne, jednorazowe, 
pakowane pojedynczo. Data ważności na pojedynczym opakowaniu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

2/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia 
oferty przez większe grono Wykonawców.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 48 poz. 2  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka dezynfekcyjnego, jednokrotnego użytku do 
łączników bezigłowych typu żeński Luer zawierający 70% alkohol izopropylowy o konstrukcji 
posiadającej osłonkę od dołu koreczka dobrze dolegającą do zaworu. Koreczek z dodatkowym 
kapturkiem okalającym go z zewnątrz, ułatwiającym aplikację oraz będąca zabezpieczeniem koreczka 
przed skażeniem podczas aplikacji. Dezynfekcja w ciągu 30 sekund Koreczki sterylne, jednorazowe, 
pakowane pojedynczo. Data ważności na pojedynczym opakowaniu.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet 32 poz.2  
1.Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie , czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i nie wkradł się 
błąd i zamawiający w pakiecie 32, poz. 2 wymaga 3 rodzajów ostrzy tj. ostrze uniwersalne, ostrze o 
dużych nożykach tnących, oraz ostrze do miejsc trudnodostępnych- wszystkie trzy rodzaje ostrzy 
kompatybilne z jedną strzygarką w poz. 1.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych o szerokości cięcia 31,3mm i 
wysokości strzyżenia min. 0,25mm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ostrza jednorazowe o szerokości cięcia 31,3mm i wysokości 
strzyżenia min. 0,25mm . Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.W związku z tym  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. 
 
3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych o dużych nożykach o szerokości 
cięcia 36,2mm i wysokości strzyżenia min. 39,4mm  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym złącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY). 
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4.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych do włosów w miejscach 
trudnodostępnych/intymnych o szerokości cięcia 20,0mm i wysokości strzyżenia min. 0,23mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ostrza jednorazowe do włosów w miejscach 
trudnodostępnych/intymnych o szerokości cięcia 20,0mm i wysokości strzyżenia min. 0,23mm . 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. W związku z tym  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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