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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/302/2020                                                                

                                                                                     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:  
  
1) Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 
lub 4 miejsc po przecinku?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej wyrobów z dokładnością do 4 
miejsc po przecinku. W związku z powyższym Zamaiający zmodyfikuje zapisy SIWZ w punkcie 11 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY w ppkt 11.2. i udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
2) Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (pakiety 45-47)  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania numeru EAN i zastąpi go wymogiem podania 
numeru katalogowego?  
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu podania numeru EAN, jeżeli wyrób takiego nie 
posiada. W takim przypadku należy podać należy podać numer katalogowy. 
 
3) Dotyczy wzoru umowy  
Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:  
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.  
2. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt 
zaprzestania produkcji.  
3. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

4) Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) 
Czy w związku z powyżej przytoczonym zapisem umowy Zamawiający może zagwarantować 
realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w 
ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
kalkulacji oferowanej ceny.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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5) Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości brutto 
danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

6) Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 2)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości brutto 
danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

7) Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 3)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

8) Pakiet 14 poz. 5  
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaoferowania opatrunku. 
Opatrunek nie jest fabrycznie częścią integralną kaniuli.  
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania opatrunku w pakiecie nr 14 poz. 5 . 
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. 
 
9) Pakiet 25 poz. 1-4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy 
podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach 
powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga 
stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

10) Pakiet 48 poz. 1-2  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  
KORECZEK DEZYNFEKCYJNY , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór 
alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty, 
zapewnia wzrokowe potwierdzenie zgodności z procedurą dezynfekcji. Duży i wygodny uchwyt na 
palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
11) Pakiet 45  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), 
światłoczułych, bursztynowy, transparentny, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne 
bezpieczne, połączenie- potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 195 cm, zawierający 
zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 19,3 ml, średnica drenu 
wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze kroplowej, cztery wejścia zakończone 
końcówkami bezigłowymi, w częsci dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do 
wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). Nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, 
obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny. W 
połaczeniu z zestawem podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, z filtrem 0,2um na 
lini. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 55cm, średnica 
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wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, 
bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 
72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem 
wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. 
Apirogenny 
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. 
 
12) Pakiet 45  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), z 
filtem 0,2um na lini, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- 
potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 190 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk 
rolowy, wstępna objętość wypełnienia 21 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 
15um w komorze kroplowej, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w częsci dolnej 
linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). 
nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający 
lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny. Do wyboru Zamawiającego przyrząd do 
podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), światłoczułych, bursztynowy, 
transparentny, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- potwierdzone w 
instrukcji obsługi. Długość zestawu 195 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna 
objętość wypełnienia 19,3 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze 
kroplowej, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w częsci dolnej linii - jedno wejście 
zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). Nakładke z 
hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, 
PCV . Produkt sterylny. Apirogenny.  
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. 
 
13) Pakiet 45  
Zawracamy się do Zmawiającego o podanie producenta stosowanych pomp, co wpłynie na dobranie 
właściwych drenów.  
Odpowiedź: Zamawiający korzysta z pomp firmy B.Braun. 
 
14) Pakiet 46  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), 
światłoczułych, bursztynowy, transparentny, z trzema zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, 
połączenie- potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 194 cm, zawierający zacisk 
zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, 
zawierający filtr 15um w komorze kroplowej, dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w 
częsci dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 
podań lub 72h). Nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie 
zawierający lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny.  
W połaczeniu z zestawem podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, z filtrem 0,2um 
na lini. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 55cm, średnica 
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wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, 
bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 
72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem 
wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. 
Apirogenny  
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. 
 
15) Pakiet 46  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), z 
filtem 0,2um na lini, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- 
potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 190 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk 
rolowy, wstępna objętość wypełnienia 21 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 
15um w komorze kroplowej, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w częsci dolnej 
linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). 
nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający 
lateksu, DEHP, PCV . Produkt sterylny. Apirogenny. Do wyboru Zamawiającego przyrząd do 
podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), światłoczułych, bursztynowy, 
transparentny, z trzema zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne, połączenie- potwierdzone w 
instrukcji obsługi. Długość zestawu 194 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna 
objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu wewnętrzna 3mm, zawierający filtr 15um w komorze 
kroplowej, dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w częsci dolnej linii - jedno wejście 
zakończone zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h). Nakładke z 
hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, obrotowe złącza typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP, 
PCV . Produkt sterylny. Apirogenny.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
16) Pakiet 46  
Zawracamy się do Zmawiającego o podanie producenta stosowanych pomp, co wpłynie na dobranie 
właściwych drenów.  
Odpowiedź: Zamawiający korzysta z pomp firmy B.Braun. 
 
17) Pakiet 47  
Czy Zamawiający dopuści zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, światłoczułych, koloru 
bursztynowego, transparentny.. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość 
drenu 38cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 3 ml, zawierający zawór 
bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego 
użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z 
hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu 
. Produkt sterylny. Apirogenny  
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. 
 
18) Pakiety 45-47  
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Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta, że linie do przygotowania i podaży leków, 
stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych 
zanieczyszczeń do otoczenia (pakiety 45-47)?  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-9/2020 
(FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY).  

 
 

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 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sporządziła: S. Skrycka   
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