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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 nr 1 dotyczące Pakietu 42, poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do hemodializy składającego się z 
dwóch oddzielnych części, o następującym składzie: 
1. Cześć do rozpoczęcia dializy -START : 
•Kompresy z włókniny bawełnianej (100% bawełny), 30 g, 4W7,5x7,5cm 4szt. 
• Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt. 
• Serweta z laminatu (folia PE + celuloza)50x35cm, o gramaturze 41 g/m²1szt. 
• Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt. 
• Rękawice nitrylowe bezpudrowe, teksturowane M 2szt. 
2. Cześć do kończenia dializy -END : 
• Kompresy z włókniny bawełnianej (100% bawełny),), 30 g, 4W 7,5x7,5cm 4szt. 
• Opatrunek typu Pushban, kolor cielisty 3,8x7,2cm 2szt. 
• Rękawice nitrylowe bezpudrowe,  teksturowane  M 2szt. 
• Rękawica nitrylowa bezpudrowa,  teksturowana L 1szt. 
Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w opakowania typu blister, wraz z 
podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END). 
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. 
 

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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