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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 PAKIET  1 poz.3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 
wiodącego producenta, z cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem w kształcie walca 
(ciśnienie nacisku rozkłada się na ścianę tchawicy na całej powierzchni mankietu), rurka wyposażona 
w system drenażu przestrzeni podgłośniowej (otwór zlokalizowany tuż nad mankietem, co zwiększa 
efektywność usuwania wydzieliny), do przedłużonej intubacji, półtransparentny łącznik 15 mm, 
możliwość skrócenia rurki, znacznik RTG wzdłuż korpusu rurki. Dren do odsysania o średnicy min. 4 
mm o wyraźnym kodzie kolorystycznym.  Rurka posiada korpus o takiej samej trwałości na całej 
powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, w rozmiarze od nr 6,00 do nr 9 
(co 0,5), sterylne. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 1 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 PAKIET 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie cewników o przekroju 16G. pozostałe 
zgodnie z siwz.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża  nie 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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