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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/572/2020     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę  sprzętu jednorazowego  i 

wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych 
oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. dr Romana Ostrzyckiego  w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści pojemnik bakteriobójczy z drenem do pobierania wydzieliny z 
drzewa oskrzelowego, sterylny, o pojemności  70 ml (pojemnik z podziałką od 0 do 70ml) , podziałka 
co 1 ml z dodatkową nakrętką transportową i naklejką do oznaczania próbki z  łącznikiem 
umożliwiającym podłączenia do ssaka i do kanału  bronchoskopu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 5.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 11 
Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści:  
Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta 
na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa 
wyposażona w 3,4,5 6 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu 
zakończonych systemem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm 
sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej 
membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Dodatkowe 
boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem 
przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki 
drenu,  o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do 
mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 11.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
  
Poz. 1 Rampa trzykranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym 
( razem  4 systemy)  z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym. Objętość wypełnienia 
0,77ml 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 11 poz. 1.  
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Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Poz. 2 Rampa pięciokranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem 
bezigłowym ( razem  6 systemów) z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.   Objętość 
wypełnienia 1,16 ml.. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 11 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Poz. 3 Rampa sześciokranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem 
bezigłowym ( razem  7 systemów) z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym. Objętość 
wypełnienia 1,33ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 11 poz. 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Pakiet nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 21 pozycji 3 oraz 4 i utworzenie osobnego 
pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Czy Zamawiający w pakiecie 21  pozycji 3 dopuści  igły do stymulacji nerwów obwodowych  
o długości 35,50,85,100,120,150mm. Igła stymulująca jest w pełni echogeniczna na całej długości aż 
do końcówki ostrza. Warstwa izolacyjna wykonana z drobinek twardego szkła, których gęstość 
zwiększa odbicie ultradźwięków. Przezroczysty, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspiracje 
przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Centymetrowe znakowanie dookoła 
igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Igła posiada odłączalną 
przedłużkę umożliwiająca podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły oraz długi 60cm kabel 
pozwalający na prace z dala od sterylnego obszaru pola operacyjnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 21 poz. 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Czy Zamawiający w pakiecie 21  pozycji 4 dopuści igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem 
neurostymulatora za szlifem 17º o  długość 35,50, 85, 100, 120,150mm. Igła izolowana na całej 
długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe 
znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. 
Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt 
uchwytu pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. 
Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły. Długi 60 cm kabel 
podłączeniowy pozwala na pracę z dala od obszaru operacyjnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 21 poz. 4. 
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Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Pakiet 23 
Czy w pakiecie 23 Zamawiający wymaga by cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę  
była echogeniczna oraz posiadała system redukujący wypływ krwi i  zmniejszająca ryzyko zatoru 
powietrznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 31 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści: cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający 
właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż  
całej długości cewnika. Długość cewnika :50cm.Stała średnica wewnętrzna:0.4mm. Zewnętrzna 
średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om. W skład zestawu wchodzi: igła do stymulacji o 
długości 85 mm i grubości G18 ścięta pod kątem 30 stopni,cewnik stymulujący, łącznik easy-lock, filtr 
antybakteryjny 0,22µ, transparentny opatrunek Dermafilm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści: cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający 
właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż  
całej długości cewnika. Długość cewnika :50cm.Stała średnica wewnętrzna:0.4mm. Zewnętrzna 
średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om. W skład zestawu wchodzi: igła do stymulacji o 
długości 100 mm i grubości G18 ścięta pod kątem 30 stopni,cewnik stymulujący, łącznik easy-lock, 
filtr antybakteryjny 0,22µ, transparentny opatrunek Dermafilm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer  31 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki 
specjalnemu piaskowaniu, do procedur nie wymagających użycia neurostymulatora np. do TAP-u. 
Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, 
pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Ostrze 
ścięte pod kątem 30º. Igła w rozmiarach: 22G/85mm, 20G/100mm do wyboru przez 
Zamawiajacego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami 
szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację 
przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, 
odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do 
igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący 
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na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:, 
22G/50mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 4. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami 
szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację 
przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, 
odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do 
igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący 
na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:, 
20G/120mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 4.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 38 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści : 
Wysokoprzepływowy pięciokanałowy cewnik do wkłuć centralnych, wykonany z termowrażliwego 
poliuretanu, w całości kontrastujący w RTG. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca 
cewnika co 1cm. Cewnik w rozmiarze 12FR (światła 16G/18G/18G/18G/12G)  o długości 20cm. W 
zestawie ponadto: bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, z systemem BLS minimalizującym wypływ 
krwi oraz  ryzyko powstania zatoru powietrznego,  nitinolowa prowadnica 0,88mm/60cm całkowicie 
odporna na złamnie, bezpieczny skalpel, zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do 
dokładnego umieszczania końcówki cewnika,  dodatkowe skrzydełka mocujące? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : 
Wysokoprzepływowy pięciokanałowy cewnik do wkłuć centralnych, antybakteryjny wykonany z 
termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem w 
technologii Agion. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1cm. Cewnik w 
rozmiarze 12FR (światła 16G/18G/18G/18G/12G)  o długości 20cm. W zestawie ponadto: bezpieczna 
igła do nakłucia 18G/70mm, z systemem BLS minimalizującym wypływ krwi oraz  ryzyko powstania 
zatoru powietrznego,  nitinolowa prowadnica 0,88mm/60cm całkowicie odporna na złamnie, 
bezpieczny skalpel, zatyczki z membraną do wstrzyknięć, kabel EKG do dokładnego umieszczania 
końcówki cewnika,  dodatkowe skrzydełka mocujące? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, 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. 
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