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Konin, 05.01.2022 r. 

WSZ-EP-33/2021/21/2022  

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla 
potrzeb Stacji Dializ”,  nr sprawy WSZ-EP-33/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:   
Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuści cewniki o długości: 
Poz. 1 - 19/36cm 
Poz. 2 - 23/40cm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika                 
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie 
zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 2:   
Czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuści: 
Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostepu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 
14,5FR,przekrój "podwójne D" ,końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie - ok. 3 cm różnicy 
pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na 
końcach cewnika, cewnik wykonany z materiału Carbothane z mufą, końcówki Luer wykonane z 
termoplastycznego poliuretanu. w skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr, igła wprowadzająca 
grubość 18Ga x 7 cm ,prowadnica drutowa J grubość ok. 1mm ,rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 
11,bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierwny 16Fr z mechanizmem zastawkowym, 
samoprzylepny opatrunek na wkłucie,2 nasadki injekcyjne. Długość cewnika do mufy w cm: 19, 23, 
28 i 33cm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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