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WSZ-EP-20/585/2020     
                           

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 10 POZ. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z 3 -światłową poliuretanową 
przedłużką średnica wewn.1,1mm, średnica zewn. 2,35, długość całego zestawu ok.9,5cm, objętość 
wypełnienia 0,42ml, możliwość używania przez 7 dni , 500 aktywacji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 10 poz. 1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 10 POZ. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z poliuretanową przedłużką  średnica 
wewn. 1,1mm, średnica zewn. 2,35mm, długość całego zestawu ok.10 cm, objętość wypełnienia 
0,15ml, możliwość używania przez 600 aktywacji 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 10 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 nr 10 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o następującym opisie: 
• Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 312ml/min 
• Ciśnienie płynu iniekcyjnego 58 PSI, ciśnienie zwrotne 29 PSI 
• Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba, objętość wypełnienia 0,085 ml/ 
• Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze 
wszystkimi zestawami. 
• Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść  
• Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami 
• Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 10 poz. 3. 
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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 43 POZ. 1, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń z dwuczęściową 
komorą kroplową , w której część z kolcem ze sztywnego w pełni przeźroczystego materiału  
oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) o długości drenu 180 cm. Pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 43 POZ. 3 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. 
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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