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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/584/2020     
                           

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 13 
Poz. 7, 8 
Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości 
wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Poz. 7, 8 
Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych czy jednopacjentowych? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje mankietów wielorazowych, reszta zgodnie z SIWZ 
i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz 
asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 13 poz. 7 i 8. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ 
uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Jeśli Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych, prosimy o dopuszczenie mankietów 
infuzyjnych wykonanych z poliestru i poliamidu, z siateczką na przedniej ścianie, umożliwiającą 
podgląd tłoczonego płynu,  wyposażonych w manometr ze skalą 0-300 mmHg, bez kolorowego 
oznaczenia strefy roboczej oraz gruszkę do napełniania z zaworem zamykanym za pomocą pokrętła, 
z możliwością dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w 30°C, tylna strona mankietu wzmocniona 
wkładką, zapobiegającą odkształcaniu się mankietu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Jeśli Zamawiający oczekuje mankietów jednopacjentowych, prosimy o dopuszczenie mankietów 
infuzyjnych wykonanych z poliuretanowych, laminowanych włókien, z siateczką na przedniej ścianie, 
umożliwiającą podgląd tłoczonego płynu,  wyposażonych w manometr słupkowy ze skalą 0-300 
mmHg, z kolorowym oznaczeniem strefy roboczej oraz gruszkę do napełniania z zaworem 
zamykanym za pomocą pokrętła 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
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Poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych o pojemności do 500 ml, bez możliwości jej 
zwiększenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych o pojemności do 1000 ml, bez możliwości jej 
zwiększenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
PAKIET 14 
Poz. 1, 2 
Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach: 
 zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta  
• wykonane z miękkiej tkaniny  
• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty  
• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie 
powietrza  
• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)  
• odporne na płyny  
• brak zawartości lateksu  
• przezierne dla promieni RTG  
• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy  
• konwekcyjnych w tym WarmTouch (system mocowania za pomocą wiązania/zapięcia velcro, 
niewymagający stosowania adaptera) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer  14 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. 
 
Pkt. 1.1 
Prosimy o dopuszczenie kołderek na całe ciało dla pacjenta dorosłego, o wymiarach: 195 x 100 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 1.1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pkt. 1.2 
Prosimy o dopuszczenie kołderek na dolną część ciała / dla dzieci, o wymiarach: 120 x 100 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 1.2 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pkt. 2 
Prosimy o dopuszczenie kołderek  na górną część ciała, typu ARM IN (ramiona wzdłuż), o wymiarach: 
124 x 94 cm  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
lub 
Prosimy o dopuszczenie kołderek  na górną część ciała, typu  ARM OUT (ramiona rozłożone), o 
wymiarach: 192 x 57 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
PAKIET 18 
Poz. 1, 3 
Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, nie zawierających lateksu,  
Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2  
w zakresie 70% do 100% ±2 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i dorosłych) 
oraz  
±3 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla noworodków)   
Prosimy o odstąpienie od wymogu zapisywania i przekazywania historii zdarzeń zapisanej  
w czujniku (oryginalne czujniki nie posiadają już tej funkcjonalności) oraz o odstąpienie od wymogu 
identyfikacji czujnika przez monitor, w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze 
wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym 
zbieżnym z opisanym w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Poz. 2 
Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości 
wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.( Informujemy, iż obecna 
konstrukcja pakietu powoduje, że do postępowania może przystąpić tylko jeden wykonawca) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie czujników samoprzylepnych dla niemowląt o wadze od 1 do 20 kg 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 18 poz. 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://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. 
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