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WSZ-EP-20/573/2020     
                           

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:  
 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 1  dopuści system zamknięty do wielokrotnego odsysania 
(dla jednego pacjenta) z rurek intubacyjnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin (bez 
wymiany cewnika) – o składzie: cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z 
otworem końcowym bez żadnych ostrych krawędzi), cewnik termoplastyczny, miękki i jednocześnie 
wytrzymały o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie i komfort pacjenta, z dwoma 
otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe 
jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika na uchwycie z 
suwakiem zaworu sterującego ssaniem; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji 
skalowanymi co 2 cm; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze 
płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, 
pozwalający na precyzyjne odsysanie; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru. W zestawie: 
łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerosolu 
(port MDI) nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta, klin do rozłączania 
układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia 
w języku polskim. Sterylny, nie zawiera lateksu. Długość cewnika i rozmiary spełniające wymagania 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 2  dopuści system zamknięty do wielokrotnego odsysania 
(dla jednego pacjenta) z rurek tracheostomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin 
(bez wymiany cewnika) – o składzie: cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z 
otworem końcowym bez żadnych ostrych krawędzi), cewnik termoplastyczny, miękki i jednocześnie 
wytrzymały  o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie i komfort pacjenta, z dwoma 
otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe 
jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika na uchwycie z 
suwakiem zaworu sterującego ssaniem; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji 
skalowanymi co 2 cm; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze 
płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, 
pozwalający na precyzyjne odsysanie; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru. 
W zestawie: łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, zamykany port do podawania leków wziewnych 
w aerosolu (port MDI) nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta, klin do 
rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z 
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dniami tygodnia w języku polskim. Sterylny, nie zawiera lateksu. Długość cewnika 300 mm. Rozmiary 
spełniające wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ 
 
Czy w Pakiecie 13 w pozycji 11 Zamawiający dopuści rurkę foniatryczną  tracheostomijną bez 
mankietu, (5 otworów, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i wygodniejszym dla pacjenta), 
wykonaną z termoplastycznego PCW, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości 
rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z dwoma 
kaniulami (jedna zwykła i jedna fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, 
koreczkiem, sterylna, pakowane w opakowanie typu blister. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 
mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 13 poz. 11. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Czy w Pakiecie 13 w pozycji 11 Zamawiający dopuści rurkę foniatryczną z 2 otworami, w rozmiarach 
6,0 – 10,0; spełniającą pozostałe wymaganie SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 13 poz. 11. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Czy w Pakiecie 13 Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 11 do odrębnego pakietu? Decyzja 
Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na pozostały  w 
pakiecie asortyment. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ 
 
Czy Zamawiający w Pakiecie 42 w pozycjach 1, 2, 3 - oczekuje, aby opaska (tak, jak dotychczas 
stosowana przez Zamawiającego) była wykonana z cienkiej i miękkiej gąbki pokrytej z wierzchu 
elastycznym materiałem w kolorze skóry, a wewnątrz delikatnym materiałem zwiększającym 
komfort pacjenta, oraz aby posiadała 2 otwory wentylacyjne w środkowej (tylnej) części. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ 
 
Czy Zamawiający w Pakiecie 42 w pozycjach 1, 2, 3 - oczekuje, aby opaska (tak, jak dotychczas 
stosowana przez Zamawiającego) posiadała 2 otwory wentylacyjne w środkowej (tylnej) części. 
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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