
 

 

1 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 05.01.2022 r. 

WSZ-EP-33/2021/ 15/2022  

 
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 1 

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:  Dotyczy Pakiet 7,Pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z 
zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 20cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, 
cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik 
Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , 
strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR x 
14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka 
identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:  Dotyczy Pakiet 9,Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z 
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych 
otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr  i 
długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem 
etylenu, ramiona proste lub zakrzywione, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw 
apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, 
rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik ze stali nierdzewnej z zakończeniem w kształcie litery ‘ 
J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki 
zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR x 11 cm ; 14 FR x 14 cm,  taśma 
mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 3:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm 
(19cm od mufy), - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem 
zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest 
radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy 
jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, 
łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 
(0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 
12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o 
długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 4:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 28cm 
(23cm od mufy), - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem 
zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest 
radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy 
jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, 
łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 
(0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 
12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o 
długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm 
(19cm od mufy), - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem 
zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest 
radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy 
jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, 
łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 
(0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 
12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o 
długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Treść pytania nr 6:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 28cm 
(23cm od mufy), - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem 
zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest 
radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy 
jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, 
łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 
(0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 
12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o 
długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 7:  Dotyczy Pakiet 10, Pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 55cm 
(50cm od mufy), - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem 
zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest 
radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy 
jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z 
cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, 
łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 
(0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 
12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o 
długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem 
przepływów na opakowaniu.  
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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