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Konin, 16.06.2020r. 

WSZ-EP-20/592/2020     
                           

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 4 pozycje 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie: 
• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i 

respiratora  
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm 

zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje 

drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji 
krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu 
w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem 
cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności 

rozmontowania całości systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką 

intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych 

krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas 
przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki 
głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania 
oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy 
systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z 

opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
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• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 
• Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 34 cm (tracheostomia)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 7 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści włókna światłowodu okryte tylko czarnym płaszczem z tworzywa 
sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści średnicę światłowodu na jego końcu 5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „Konstrukcja mocowania łyżki – długi ogonek – zapobiega 
kontaktowi końca dystalnego łyzki z rękojeścią po zakończonej intubacji”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 7 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar wyraźnie kodowany cyfrowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści etykietę i instrukcję użycia (w tym graficzna) w j. polskim dołączone 
osobno? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści oznaczenie nazwy handlowej oraz nazwy producenta na opakowaniu 
jednostkowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 7 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści widoczne na opakowaniu kodowanie cyfrowe rozmiaru? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 8. 
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 pozycja 8 
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 8 z Pakietu nr 7 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 7 pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji 
przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml, objętości 
oddechowej 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką 
na uwięzi, o oporze 1,0 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt 500ml, 
posiadający standardowe złącze? 
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 pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i 
przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 13g, przestrzeni martwej 12ml, objętości oddechowej 150-
300ml, z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką zakręcaną, o oporze 
1,2 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 24 mgH2O/l przy Vt 500ml, posiadający standardowe 
złącze? 
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 7 pozycje 9-10 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 9 oraz 10 z Pakietu nr 7 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 28 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji 
przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml, objętości 
oddechowej 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką 
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na uwięzi, o oporze 1,0 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt 500ml, 
posiadający standardowe złącze? 
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 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i 
przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 30g, przestrzeni martwej 30ml, objętości oddechowej 150-
1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z zatyczką zakręcaną, o oporze 1,0 przy 30 l/min? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer  28poz. 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 pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści łącznik wykonany z PE? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet nr 28 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 28 pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6Fr/2,0mm dł. 535mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 36 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i 
przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 30g, przestrzeni martwej 30ml, objętości oddechowej 150-
1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z zatyczką zakręcaną, o oporze 1,0 przy 30 l/min, kształt 
kwadratowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 36 pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i 
przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 30g, przestrzeni martwej 30ml, objętości oddechowej 150-
1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z zatyczką zakręcaną, o oporze 1,0 przy 30 l/min, kształt 
kwadratowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet nr 36 pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji 
przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml, objętości 
oddechowej 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką 
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na uwięzi, o oporze 1,0 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt 500ml, 
posiadający standardowe złącze? 
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 pozycje 1 oraz 6 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1 oraz 6 z Pakietu nr 36 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 41 pozycje 1, 2, 3 
Czy Zamawiający dopuści uniwersalny uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych do wszystkich 
rozmiarów rurek?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 41 poz. 1, 2 i 
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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