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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 NR 10  
1. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na włókninie pokrytego 
hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, o długości 9,2 m z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań? Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec na włókninie pokryty hypoalergicznym klejem 
kauczukowym bez zawartości tlenku cynku, o długości 9,2 m, pozostałe parametry bez zmian.  
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 NR 14  
2. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego w rozmiarze 
6 x 8 cm, pakowanego w opakowanie papierowe, sklasyfikowanego w klasie I sterylnej?  
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 NR 16  
3. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 9 x 15 cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
PAKIET NR 17  
4. Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z siatki bawełnianej 
impregnowanej neutralną maścią bez składników czynnych i uczulających?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
5. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
PAKIET NR 19  
6. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów plastrów wodoodpornych 
pakowanych w opakowanie a’ 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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7. Poz. nr 1- w przypadku dopuszczenia powyższego prosimy o sprecyzowanie od jakiej ilości sztuk 
należy przeliczyć oferowane opakowanie?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
PAKIET NR 21  
8. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, których gaza nośna jest 
obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
9. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na 
tekturowy rulonik bez perforacji ( ulegający biodegradacji ) ułatwiający modelowanie i nakładanie 
opaski, pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
PAKIET NR 50  
10. Poz. nr 1-2- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 50 i 
utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy 
konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w 
zakresie dostaw asortymentu jednorazowego użytku.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
11. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o 
następującym składzie: 
6 x kompresy z gazy bawełnianej 17 N 8 W, 7,5 cm x 7,5 cm  
4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki  
1 x kleszczyki plastikowe  
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm  
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2)  
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych 
części), otwór przylepny  
(laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2)  
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)  
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)  
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)  
1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)  
1 x igłotrzymacz 13 cm  
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)  
Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.  
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. 
 
12. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o 
następującym składzie:  
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm  
1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm  
6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki  
1 x igłotrzymacz 12 cm  
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1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm  
1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)  
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)  
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)  
1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, gram. min. 50 g/m2  
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm, gram. min. 50 g/m2  
Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.  
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. 
 
ZAPISY SIWZ  
PROJEKT UMOWY  
13. § 2, ust. 4- wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie przesyłania faktur w wersji 
elektronicznej na następujące:  
 
„ Wykonawca i Zamawiający mają możliwość przesyłania i odbierania faktur w wersji elektronicznej 
na adres platformy: www.efaktura.gov.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.“  
Powyższe wynika z faktu, iż obecne zapisy Ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym wymuszają na Wykonawcy obowiązek przesyłania faktur 
elektronicznych, jednakże dopiero od listopada 2020 r.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
14. § 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 
obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:  
 
- §7 ust. 1, pkt 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia,  
- §7 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2% wartości reklamowanej części zamówienia  
- §7 ust. 1, pkt 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
15. § 7, ust. 1-2- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w/w paragrafie wzoru umowy słowo 
„opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”?  
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 


		2019-07-04T09:24:44+0200




