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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/589/2020     
                           

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 Pakietu nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 32ml i masie 23 g, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 
2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz.1. Zmodyfikowane 
załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33ml dla objętości 150-1500ml, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 54 ml i zakresie objętości oddechowej 200-1500 
ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 2. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny  z celulozowym wymiennikiem ciepła i 
wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, 
masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l 
H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno luer-
lock, pakowany pojedynczo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 3. 
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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Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem 
wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do 
dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, 
przestrzeń martwa 8 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 4. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z rur o długości 150 cm lub 180 cm, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 5. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z PE, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 6. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
   
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6, 7 
Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 6 i 7. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 32ml i masie 23 g, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 10. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści czujniki jednorazowe, sterylne, niezawierające lateksu, samoprzylepne dla 
dorosłych powyżej 30kg, część klejąca w kształcie 8. Sensor w technologii kompatybilnej z OxiMax, 
zgodny z aparatami pracującymi w tej technologii?  
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe 
parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość 
oferowanego wyrobu  a w obecnej konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych 
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podmiotów, umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co 
ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia. Obecny opis Pakietu nr 18, 
dotyczący czujników do pulsoksymetrii,  sugeruje stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na 
jakiekolwiek ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców 
równoważnych czujników, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są 
obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski, w tym tych, o 
najwyższym stopniu referencyjności, bez żadnych zastrzeżeń ale ceną niższą niejednokrotnie o 
ponad 50% (!),co nie powinno być bez znaczenia, zwłaszcza uwzględniając sytuację finansową  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 18 poz. 1. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, sensor w 
technologii kompatybilnej z OxiMax dla niemowląt 3-20kg, zgodny z aparatami pracującymi w tej 
technologii? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe 
parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość 
oferowanego wyrobu  a w obecnej konstrukcji powyższego pakietu ogranicza udział innych 
podmiotów, umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co 
ma swoje potwierdzenie w opisie i konstrukcji przedmiotu Zamówienia. Obecny opis Pakietu nr 18, 
dotyczący czujników do pulsoksymetrii,  sugeruje stronniczość Zamawiającego, który nie bacząc na 
jakiekolwiek ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez Wykonawców 
równoważnych czujników, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które stosowane są 
obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski, w tym tych, o 
najwyższym stopniu referencyjności, bez żadnych zastrzeżeń ale ceną niższą niejednokrotnie o 
ponad 50% (!),co nie powinno być bez znaczenia, zwłaszcza uwzględniając sytuację finansową 
Państwa jednostki. 
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. 
 
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1  
Prosimy o wyjaśnienie, jakie merytoryczne przesłanki stoją za wymogiem, aby maska miała masę 
8/11/16/20/27/29/36 g? Czy są to wymogi uzasadnione klinicznie, czy wymóg wynika z ograniczenia 
liczby wykonawców do jednego, preferowanego i co za tym idzie uzyskania oferty na niekorzystnych 
warunkach finansowych w zakresie całego szczegółowo opisanego pakietu, przy jednoczesnym 
umieszczeniu na stronie głównej szpitala „prośbie o wsparcie finansowe szpitala” ? 
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
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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