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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:  
 
Pakiet 1, poz. 1-3  
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , 
które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 
chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu 
przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 1, poz. 1-3  
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 3, poz. 1-3  
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , 
które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 
chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu 
przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 4, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach  
45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 4, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylną, sterylizoowaną w EO? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 4, poz. 2  
Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 
cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylną, sterylizoowaną w EO? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5, poz. 2  
Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 20, poz. 4-6  
Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 20, poz. 4-6  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 20, poz. 1-3  
Czy zamawiający dopuści opaski niejałowe?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 23, poz. 4-6  
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-6 z pakietu 23. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 23, poz. 4  
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 23, poz. 4 
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 29, poz. 6  
Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 35, poz.1-3;pakiet 1, poz.1-3; pakiet 3, poz. 1-3  
Czy zamawiający wymaga kompresów niejałowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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