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Konin, 01.04.2020 r. 
WSZ-EP-9/303/2020                                                                

                                                                                     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) Czy Zamawiający w pak 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
produkt najwyższej jakości: Dren  wykonany z najwyższej jakości silkolatexu,  przeznaczony do 
drenażu dróg żółciowych, rozmiary wyrażone w mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren wykonany z najwyższej jakości silkolatexu,  
przeznaczony do drenażu dróg żółciowych. 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. 
 

2) Czy Zamawiający w pak 12 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na produkt najwyższej jakości: Zestaw Superglide do 2-stopniowej nefrostomii przezskórnej 8Ch z 
elementami zestawu 

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 
• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, 
długość 800 mm 
• Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn 
• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka 
hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock 
• Kranik LL 
• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) 
• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji 
• Sterylne, do jednorazowego użytku 
• Nie zawierają lateksu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3) Czy Zamawiający w pak 23 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na produkt najwyższej jakości: Cewnik trójdrożny Foleya o pojemności balonu 20ml dla rozmiaru 
18/20Ch oraz 30ml dla pozostałych, silikonowe, sterylne, rozmiar i pojemność balonu oznaczone na 
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cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany tlenkiem 
etylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza najwyższej jakości cewnik trójdrożny Foleya o pojemności 
balonu 20ml dla rozmiaru 18/20Ch oraz 30ml dla pozostałych, silikonowe, sterylne, rozmiar i 
pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; opakowanie podwójne folia-
folia, sterylizowany tlenkiem etylenu. 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 

 
4) Czy Zamawiający w pak 37 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
produkt najwyższej jakości: Zestaw do 3-stopniowej nefrostomii przezskórnej 8 i 10Ch z 
rozszerzadłami 12 i 14Ch z elementami zestawu 

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 
pierścienie) 
• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką 
wprowadzającą, długość 800 mm 
• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, 
widoczne w rtg 
• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór 
centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, 
przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock 
• Kranik LL 
• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) 
• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji 
• Sterylne, do jednorazowego użytku 
• Nie zawierają lateksu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

5) Czy Zamawiający w pak 41 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
produkt najwyższej jakości: Cewnik Foley'a dwudrożny z bezpieczną zastawką nie lateksową w 
porcie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza najwyższej jakości Cewnik Foley'a dwudrożny z bezpieczną 
zastawką nie lateksową w porcie. 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 

 
6) Czy Zamawiający w pak 42 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
produkt najwyższej: Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem poprzecznym 
typu "T", podziałka co 25 i 50ml. Długość drenu co najmniej 90 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza najwyższej jakości worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, 
sterylne, z zaworem poprzecznym typu "T", podziałka co 25 i 50ml. Długość drenu co najmniej 90 
cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje 
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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 
 
7) Czy Zamawiający w pak 49 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości: Zestaw do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F 
zawierający: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linia pozycjonującą 
popychacz sterowalny długość 90 cm, prowadnica Seldingera dł.150 cm z ruchomym rdzeniem - 
stalowa pokryta PTFE ,zacisk. Cewnik połączony z popychaczem - sterowalny. Zestaw pre-conected-
cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik bardzo dobrze widoczny w 
RTG. Cewnik otwarty/zamknięty. Zestaw sterylny, jednorazowy dostępne dł.26,28 cm do wyboru 
przez zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
8) Czy Zamawiający w pak 49 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości: Prowadnica hydrofilna. Nitiolowy rdzeń, pokryty powłoką 
hydrofilną na całej długości prowadnicy. miękki koniec dł.3 cm .dł. prowadnicy 150 cm .Dostępny w 
wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub sztywnej. Dostępne średnice:0,035" oraz 0,038"? 
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 

 
9) Czy Zamawiający w pak 49 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Rozszerzadło do moczowodów dł.60cm rozm.8F/10F 
oraz12F/14F do wyboru przez zamawiającego? 
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 

 
10) Czy Zamawiający w pak 49 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik Dufour trójdrożny  wykonany z PCV SoftSimplastic, 
czerwony kontrastowy pasek wzdłuz trzonu cewnika, CH16-24,balon 50 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
11) Czy Zamawiający w pak 49 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy 100%, CH18-24, balon 
20ml dla 18/20Ch, balon 30 ml dla 22/24Ch? 
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 
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12) Czy Zamawiający w pak 49 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy 100%, CH18 balon 50ml, 
20Ch balon 60ml, 22Ch balon 70ml, 24Ch balon 80 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
13) Czy Zamawiający w pak 55 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik foleya dwudrożny 100% silikon ,nie zawiera lateksu, 
prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawka plastikowa, atraumatyczne wprowadzenie cewnika 
do średniego lub długiego stosowania do 12 tygodni, znacznik RTG na całej długości ,rozmiar cewnika 
i pojemność  balonu podana na każdym cewniku ,sterylizowany tlenkiem etylenu  pakowany 
pojedynczo z widoczna data sterylizacji i ważności, rozmiar 6 poj.balonu 1,5 ml? 
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 

 
14) Czy Zamawiający w pak 55 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik foleya dwudrożny 100% silikon ,nie zawiera lateksu, 
prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawka plastikowa, atraumatyczne wprowadzenie cewnika 
do średniego lub długiego stosowania do 12 tygodni, znacznik RTG na całej długości ,rozmiar cewnika 
i pojemność  balonu podana na każdym cewniku ,sterylizowany tlenkiem etylenu  pakowany 
pojedynczo z widoczna data sterylizacji i ważności, rozmiar 8 poj.balonu 3 ml? 
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 

 
15) Czy Zamawiający w pak 55 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik foleya dwudrożny 100% silikon ,nie zawiera lateksu, 
prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawka plastikowa, atraumatyczne wprowadzenie cewnika 
do średniego lub długiego stosowania do 12 tygodni, znacznik RTG na całej długości ,rozmiar cewnika 
i pojemność  balonu podana na każdym cewniku ,sterylizowany tlenkiem etylenu  pakowany 
pojedynczo z widoczna data sterylizacji i ważności, rozmiar 10 poj.balonu 5 ml? 
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 

 
16) Czy Zamawiający w pak 55 poz 4 do 10 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 
złożenie oferty na produkt najwyższej jakości Cewnik foleya dwudrożny 100% silikon ,nie zawiera 
lateksu, prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawka plastikowa ,atraumatyczne wprowadzenie 
cewnika do średniego lub długiego stosowania do 12 tygodni, znacznik RTG na całej długości ,rozmiar 
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cewnika i pojemność  balonu podana na każdym cewniku ,sterylizowany tlenkiem etylenu  pakowany 
pojedynczo z widoczna data sterylizacji i ważności, rozmiar zgodny z SIWZ poj.balonu 10 ml? 
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 

 
 
 

 
 
 

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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