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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/590/2020     
                           

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 nr 3 poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego 
elektrostatycznego o korzystniejszych parametrach dla Zamawiającego : 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Przestrzeń martwa 33 ml 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 21 g 
- sterylny. 
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. 
 
Pakiet nr 3 poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-
wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących korzystnych 
parametrach: 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 35,6 g 
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Hydrofobowa warstwa filtrująca 
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml 
- Sterylny. 
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. 
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Pakiet nr 3 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakeryjno-
wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME dla dzieci o następujących 
parametrach: 
- Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml 
- Masa 21 g 
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999% 
- Hydrofobowa warstwa filtrująca 
- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l 
- Sterylny. 
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. 
 
Pakiet nr 3 poz. 5 , 9, 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 5, 9, 10 co umożliwi złożenie oferty 
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 7 poz. 6, 9, 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 6,9,10 co umożliwi złożenie 
oferty  większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 7 poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie dodatkowej rury do worka o długości 150cm , z 
możliwością stosowania do 7 dni? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 7 poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-
wirusowego o następujących parametrach: 
- Powierznia filtracyjna 25 cm2 
- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H2O 
                               przy 60 l/min 1,4 cm H2O 
                              przy 90 l/min 2,76 cm H2O 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 21 g 
- Przestrzeń martwa 33 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Złącza 22M/15F - 22F/15M 
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym? 
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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 7 poz. 9. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 7 poz. 10:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego  filtra 
oddechowego bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o 
następujących parametrach: 
- Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H2O 
- Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml 
- Masa 21 g 
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999% 
- Hydrofobowa warstwa filtrująca 
- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l 
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. 
- Złącza 22MM/15F - 22F/15M 
- Port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym 
- Czas stosowania do 24 godz.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 10. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 20 poz. 1,2,3,4,12,13: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 poz 1,2,3,4,12,13 co umożliwi złożenie 
większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty 
cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 20 poz.1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski anestetyczne w rozmiarach 
od 0 do 6 ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 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 nr 20 poz. 2.1, 2.2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego  nebulizatora o pojemności 8ml 
z dyszą Venturiego z drenem tlenowym o długości 200cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 2.1. i 
2.2. 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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Pakiet nr 20 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego nebulizatora o pojemności 8ml 
z drenem o długości 200cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 20 poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnych  masek z rezerwuarem i drenem 
o długości 200cm ? 
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 4. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 20 poz. 12: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego układu pediatrycznego z 
dodatkową rurą o długości 150cm oraz linią próbkującą osobno pakowaną ? Pozostałe parametry 
zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 12. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 20 poz. 13: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego układu o dł. 180 cm z dzieloną 
membraną z dodatkową rurą rozciągliwą do 150cm oraz rurą połączeniową do aparatu o długości 
60cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 28 poz. 1,2,3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 1,2,3 co umożliwi złożenie 
większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty 
cenowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 28 poz. 1: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra bakteryjno-wirusowego z 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach : 
- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O 
                            przy 60 l/min 2,14 cm H2O 
                            przy 90 l/min 3,95 cm H2O 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 35,6 g 
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
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- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Hydrofobowa warstwa filtrująca 
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml 
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. 
- Złącza 22M/15F - 22F/15M   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 28 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 nr 28 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie martwej przestrzeni o długości 15cm ? Pozostałe 
parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 36 poz. 1,5,6,7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 36 poz. 1,5,6,7 co umożliwi złożenie 
większej liczbie Wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 36 poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego o następujących 
parametrach : 
- Opór przepływu przy 30l /min 0,41 cm H2O 
                            przy 60 l/min 1,16 cm H2O 
                            przy 90 l/min 2,46 cm H2O 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 23 g 
- Przestrzeń martwa 77 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Złącza wg ISO 22M/15F - 22F/15M 
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym 
- Czas stosowania do 24 godz 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 36 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści linie o długości 300cm ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 5. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 36 poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego z celulozowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach: 
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- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O 
                             przy 6 
0 l/min 2,14 cm H2O 
                             przy 90 l/min 3,95 cm H2O 
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml 
- Masa 35,6 g 
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml 
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 
- Hydrofobowa warstwa filtrująca 
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml 
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. 
- Złącza 22M/15F - 22F/15M 
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem 
- Czas stosowania do 24 godz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 6. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet nr 36 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ o dł. 200 cm, z dodatkową rurą o dł. 150cm, z 
workiem oddechowym bezlatesowym o poj. 2 l? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 7. 
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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