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WSZ-EP-20/580/2020     
                           

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:  

 
Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1: 
 
W kolumnie drugiej "Nazwa towaru-asortyment" dla pozycji nr 1 Załącznika nr 2 do SIWZ 20/2020, 
Zamawiający podał opisy dwóch portów naczyniowych tj."Port naczyniowy z zestawem 
wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 
otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 
1,3 cm²,komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia 
portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca 
szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy 
zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 
1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem 
cewnika z portem zzestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z 
zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z 
wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła 
Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, 
igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem 
magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z 
dołączonym paszportem w języku polskim." i Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w 
całości tytanowy o wysokości 11,4mm i wadze 10,0mm, średnica podstawy 22,3mm, 3 otwory do 
przyszycia portu, objętość komory 0,40ml, średnica przegrody 10,21mm, komora portu o kształcie 
łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana sylikonowa niewystająca znacznie poza obrys 
kołnierza portu i zapewniające szczelność do 300 wkłuć, dołączony cewnik poliuretanowy o średnicy 
wewnętrznej 1,4mm a średnicy zewnętrznej 2,2mm (6,6Fr) widoczny w RTG o długości 55cm z 
naniesioną podziałką co 1cm, z atraumatycznym zakończeniem, z bocznym ułożeniem kaniuli 
zapewniającym wirowy ruch płynów w środku komory, eliminujący martwe strefy w których może 
gromadzić się osad, zmniejsza ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do 
efektywnego oczyszczenia całej komory portu. Port wraz z zestawem wprowadzającym: prowadnica, 
tunelizator, strzykawka 10ml x2, igła wprowadzająca 18G, igła stalowa prosta 22G, igła tępa, 
mechanizm mocujący cewnik z kaniulą x2, prowadnica typu J długość 50cm, igła do wlewu z 
motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu, narzędzie do 
unoszenia naczynia. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, 
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wytrzymały do 300 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim, 
opaską na rękę dla pacjenta" 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia 
postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone 
oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. 
 
Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i 
równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania portu 
naczyniowego z zestawem wprowadzającym wykonanego w całości z tytanu, wysokość portu do 13.5 
mm, waga portu do 13 g., objętość komory 0,7ml, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. 
Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, otwory do przeszycia wypełnione silikonem. Kompatybilny ze 
środowiskiem MRI, możliwość podawania środków kontrastowych w CT, możliwość automatycznej 
infuzji. Cewnik silikonowy o średnicy zewnętrznej 2.5 mm, średnica wewnętrzna 1.4 mm, długość 
cewnika 660 mm z oznaczeniam długości co 1 cm. Cewnik daje cień radiologiczny.Port dający 
możliwość automatycznych infuzji. Cewnik silikonowy: średnica zewnętrzna 2, 5 mm, średnica 
wewnętrzna 1, 4 mm i długości 6 60 mm. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe 
strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i 
zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J, prowadnicę 
implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z 
portem, hak do unoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 23 poz. 1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
 
Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2: 
 
Powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego 
traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wysokiej jakości portu 
naczyniowego z zestawem wprowadzającym wykonanego w całości z tytanu o następujących 
parametrach technicznych: waga do 10g, wysokość do 11,0mm i objętość komory do 0,4 ml. Boczne 
ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia 
portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie 
środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik poliuretanowy: 
średnica zewnętrzna 2,2 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm i długości 550mm. Cewnik posiada 
oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie 
niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, 
drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J, 
prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm 
mocujący cewnik z portem, hak do onoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w 
języku polskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 23 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
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Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1 i poz.2: 
Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 
sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 
przedmiotowym zadaniu igieł do portu naczyniowego spełniających wymagania funkcjonalno-
użytkowe zamawiającego, bez oznaczenia kolorystycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 25 poz. 1 i 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

 
Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1 i poz. 2: 
 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. 
Oferowany asortyment jest znany personelowi Zamawiającego i nie wnosił on zastrzeżeń do jego 
parametryzacji funkcjonalno-użytkowej. 
Odpowiedź:  Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1 i poz. 2: 
 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Nie dotyczy. 
 
 
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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