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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 nr 7, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, 
dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z 
antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z 
raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni?  
Rozmiar całkowity 12,5cm x 12,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 10cm x 10cm.  
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, Pakiet nr 7, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, 
dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z 
antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z 
raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni?  
Rozmiar całkowity 17,5cm x 17,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 15cm x 15cm.  
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 3, Pakiet nr 7, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, 
dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o dużych zdolnościach absorpcyjnych, z 
antybakteryjną i wodoszczelną zewnętrzną warstwą foliową, z przylepną warstwą kontaktującą się z 
raną, sterylny, który może pozostawać na ranie do 7 dni?  
Rozmiar całkowity 22,5cm x 22,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 20cm x 20cm.  
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. 
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Pytanie 4, Pakiet nr 7, poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy preparat płynny tworzący na skórze warstwę zapewniającą 
ochronę nienaruszonej i uszkodzonej powierzchni skóry, , może być stosowany u noworodków 
donoszonych w wieku od 1 miesiąca, zapewniający ochronę do 96 godzin, bez zawartości lateksu, 
atomizer 28ml?  
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 5, Pakiet nr 7, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści nawilżający krem ochronny z 5% zawartością dimetikonu pomagający 
zachować ciągłość powłoki skórnej - chroni nieuszkodzoną skórę przed maceracją spowodowaną 
długotrwałą ekspozycją na działanie kału, moczu i płynów ustrojowych, może być również stosowany 
jako środek nawilżający do skóry suchej, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, tuba 28g? 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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