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WSZ-EP-20/594/2020     
                           

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:  

 
1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 zestaw do tracheostomii przezskórnej 
pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki 
rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera. 

 

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego 
zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę 
tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z 
atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej 
sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na 
wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej 
sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu 

Zestaw zawiera : 

a. Skalpel 
b. Strzykawkę 5ml 
c. Igłę (14G) z teflonową osłonką 
d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu 

z tytanem) 
e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR 
f. Kateter prowadzący (biały) 
g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po 

zwilżeniu) 
h. 4 tampony z gazy 10x10cm 
i. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ): 

 Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania 
znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru). 

 Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny 
inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki 
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(silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada elastyczny kołnierz z 4 
stopniową regulacją, 

 Obturator, 

    Tasiemkę mocującą, 

 Sterylny żel nawilżający 2,7g. 

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez 
przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12 poz. 1, 1.1 i 1.2?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 13 poz. 10?  
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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