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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:  
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 10 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’5 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 4 op. a’ 5 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’5 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 10 op. a’ 5 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 5 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 2 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’5 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 4 op. a’ 5 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Dotyczy Pakiet 48 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 10 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 2 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 48 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe a’10 szt. z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 12 op. a’ 10 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Do Umowy 
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego 
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w projekcie umowy w §8 ust. 1 adresu 
mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie 
Zamawiającego. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy nr 19/2019), 
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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