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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/577/2020     
                           

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:  

 
Dotyczy: WSZ-EP-20/2020 pakiet 32 pozycja 2 termin składania ofert: 19.06.2020 
 

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami 
prostymi i długości 17,5 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dotyczy: WSZ-EP-20/2020 pakiet 33 pozycja 1 termin składania ofert: 19.06.2020 
 

 Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 33 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami 
prostymi i średnicy 13 Fr oraz długości 30 cm?  
Charakterystyka cewnika: 
 
termoplastyczny poliuretan Tecoflex  
 radiocieniujący szaft cewnika 
 końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu  

         przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów 
       obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 
      zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed     

wyślizgnięciem się  
 wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 
 kompatybilny z MRI 
odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo 
wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z 
PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg  
igła wprowadzająca 18G 
rozszerzadło 
 nasadki iniekcyjne Luer Lock 
 wyprodukowany w Niemczech 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet 
dla tej pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ 

 
 
Dotyczy: WSZ-EP-20/2020 pakiet 33 pozycja 2 termin składania ofert: 19.06.2020 
 
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 33 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i 
średnicy 11 Fr i 13 Fr oraz długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? 
Charakterystyka cewnika: 
 
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex  
- radiocieniujący szaft cewnika 
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu  
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów 
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed 
wyślizgnięciem się  
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 
- kompatybilny z MRI 
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo 
wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, 
która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg  
- igła wprowadzająca 18G 
- rozszerzadło 
- nasadki iniekcyjne Luer Lock 
- wyprodukowany w Niemczech 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 32 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i 
długości 17,5 cm. 
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. 

 


		2020-06-16T09:20:40+0200




