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WSZ-EP-20/597/2020     
                           

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. Pakiet 31 poz.1,2. Proszę o dopuszczenie Zestaw do blokad ciągłych składający się z igły z 
końcówką typu Quincke z kablem do stymulacji - w pełni izolowana poza czubkiem igły,  o konstrukcji 
zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, w 
technologii "cewnik na igle", cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy pomocy 
przy pomocy końcówki "luer lock", filtra wraz z system mocowania filtra oraz cewnika do skóry 
pacjenta rozmiar igły 25G x 190 mm / cewnik zewnętrzny 20G x 188 mm. Z ruchomym uchwytem 
pozwalającym wprowadzić igłę na żądaną długość. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 1 i 2.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
2. Pakiet 31 poz.3. Proszę o dopuszczenie Igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 20G 
x 100mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2  cm od ostrza igły w trzech 
sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone 
równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 
stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 3.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
3.Pakiet 31 poz.4. Proszę o dopuszczenie Igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 22G x 
50mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2  cm od ostrza igły w trzech 
sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone 
równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 
stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 4.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
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na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
4. Pakiet 31 poz.5. Proszę o dopuszczenie Igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 20G 
x 150mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2  cm od ostrza igły w trzech 
sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone 
równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 
stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 5.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
5. Pakiet 43 poz.1. Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń płynów 
infuzyjnych, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i 
niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po 
opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego 
zacisku. Zacisk rolkowy, długość 180 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem 
hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera 
DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
6. Pakiet 43 poz.2. Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestaw do przetoczeń płynów 
infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z 
filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się 
powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 
kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku. Zacisk rolkowy, długość 180 cm, zakończony końcówką 
Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym  
usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, 
jednorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 

7. Pakiet 43 poz.3.  Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń krwi i płynów 
krwiopochodnych, dwuczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem 
siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora 
kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i 
płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość drenu 150 cm, 
zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu 
podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, 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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