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Konin, 04.07.2019r. 
WSZ-EP-19/621/2019                                                                               
 
 

                                                                                            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 5, pozycja 2  
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 1, 2, 3, 35  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zalecanych do sterylizacji parą wodną w 
procesie zwalidowanym zgodnym z aktualną normą EN ISO 17665?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 8, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 8, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 8, pozycja 3, 4  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’30szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 8, pozycja 5, 6, 7  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m. 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. 
 
Pakiet 10  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby przylepiec był wodoodporny.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 12, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?  
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. 
 
Pakiet 12, pozycja 1, 2, 3, 6 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 14  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec sklasyfikowany, jako wyrób medyczny klasa I sterylna?  
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. 
 
Pakiet 14  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-papier?  
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. 
 
Pakiet 14  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem 
zamawianej ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 18  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej 
ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 18  
Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 10g/g?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 18  
Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu papierowym zabezpieczającym przed zawilgoceniem?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 20, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zalecanych do sterylizacji parą wodną w 
procesie zwalidowanym zgodnym z aktualną normą EN ISO 17665?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 21, pozycja 1-4  
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na nieperforowany trzpień typu krzyżak?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 22, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści kompresy w rolce pakowane 2 x 500szt z 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. 
 
Pakiet 27  
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 34  
Czy Zamawiający dopuści półmaskę o następujących parametrach:  
Półmaska filtrująca FFP3 NR wobec cząstek stałych wg EN149:2001 (badanie chlorkiem sodu 0,36 %; 
opór oddychania 0,94 l/min), maska typ IIR zgodnie z normą EN14683:2005, bez zaworu, płaska 
konstrukcja, dwupanelowa, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty 
polietylenem). Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi.Nie zawiera lateksu. Środek ochrony 
indywidualnej kat III oraz wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną 
instrukcją zakładania?  
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. 
 
Pakiet 36  
Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy nadający się do sterylizacji tylko tlenkiem etylenu lub 
radiacyjnie?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 25μm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 41, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści folię wyposażoną w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca 
folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny, co pozwala na 
pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x26cm o powierzchni lepnej 15x20cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 41, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 45  
Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby gaziki były sterylizowane po wyprodukowaniu.  
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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