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Konin, 04.07.2019r. 
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                                                                                            Wg rozdzielnika 
 
 

Wyjaśnienia do SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów 
opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2019). 
 
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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytania dot. asortymentu: 
1.  Dot. Pakiet 1-3, 35: Czy Zamawiający wymaga instrukcji dotyczącej sterylizacji tj. „sterylizacja parą 
wodną w temp. 121 stopni – min. 15 max. 20 minut oraz 134 stopni – min. 3 max. 7 min” na każdym 
opakowaniu w języku polskim? Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający oczekuje przesłania 
próbek na każde wezwanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instrukcji dotyczącej sterylizacji na każdym opakowaniu      
w języku polskim.  
Zamawiający będzie wymagał próbek do pakietu nr 1-3 i 35. W związku  z tym zmodyfikuje pkt 8.8 
SIWZ WSZ-EP-19/2019 poprzez dodanie ppkt „e”, który Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl.  
 
2.  Dot. Pakiet 4-5: Czy Zamawiający wymaga instrukcji dotyczącej sterylizacji tj. „sterylizacja parą 
wodną w temp. 121 stopni – min. 15 max. 20 minut oraz 134 stopni – min. 3 max. 7 min” dołączonej 
do opakowania zbiorczego z serwetami w języku polskim? Czy na potwierdzenie powyższego 
Zamawiający oczekuje przesłania próbek na każde wezwanie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instrukcji dotyczącej sterylizacji tj. „sterylizacja parą wodną  
w temp. 121 stopni – min. 15 max. 20 minut oraz 134 stopni – min. 3 max. 7 min” dołączonej do 
opakowania zbiorczego z serwetami w języku polskim.  
Zamawiający będzie wymagał próbek do pakietu nr 4 i 5. W związku  z tym zmodyfikuje pkt 8.8 
SIWZ WSZ-EP-19/2019 poprzez dodanie ppkt „e”, który Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl.  
 
3.  Dot. Pakiet 6: Czy Zamawiający określając wymóg wytrzymałości serwety na wypychanie min. 115 
kPa miał na myśli wypychanie na mokro? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że określając wymóg wytrzymałości serwety na wypychanie 
min. 115 kPa miał na myśli wypychanie na mokro. 
 
4.  Dot. Pakiet 10: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie o wym. 2,5 cm x 9,14 cm, który 
nie jest wodoodporny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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5.  Dot. Pakiet 14: Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o wymiarach 7,2x5 cm 
sklasyfikowany do klasy Is? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje 
załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na 
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
6.  Dot. Pakiet 22, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2x500 szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – 
cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz  
na https://platformazakupowa.pl. 
 
7.  Dot. Pakiet 23, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 200 m, z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
8. Dot. Pakiet 23, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga gazy 17-nitkowej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
9.  Dot. Pakiet 36: Czy Zamawiający wymaga podkładu z max siłą wytrzymałości na zerwanie 9N/5cm 
w celu łatwego przerwania podkładu w dłoniach, które potwierdzone zostanie Kartą Danych 
Technicznych wystawioną przed Producenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytania dot. treści umowy: 
10. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
11. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w 
razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
12.  Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3 do SIWZ (Projekt umowy nr 19/2019), 
który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz                             
na https://platformazakupowa.pl. 
 
13. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 7 ust 1 
wzoru umowy? 
Odpowiedź: 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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