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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:  
 
PYTANIE 1 – pakiet 30:  
Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, bezigłowy przyrząd do transferu leków cytostatycznych 
z filtrem hydrofobowym 0,2 μm, gwarantującym sterylną wentylację i niezawodną eliminację 
toksycznych oparów oraz dodatkowo wyposażonym w filtr cząsteczkowy 5 μm; z bezigłowym 
samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do 
dezynfekcji, kompatybilnym z końcówkami luer i luer lock, odpornym na alkohole i tłuszcze, bez 
zawartości lateksu, PCV i DEHP?  
Opisany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury 
medycznej, zgodnie z przeznaczeniem.  
Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany 
dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. przyrządu pozwoli złożyć 
konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno 
zależeć.  
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających 
za stanowiskiem Zamawiającego.  
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. 
 
PYTANIE 2:  
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oświadczenie należy składać zgodnie z ustawą Pzp         
oraz zapisami w 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. 
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