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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:  
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 – dotyczy pakietu 58 
Prosimy o dopuszczenie: Resuscytatora jednorazowego przeznaczonego do użytku przez jednego 
pacjenta, dla dorosłych,  worek samorozprężalny 1,5l charakteryzuje się wysoką sprężystością  
i niewielkimi oporami podczas ściskania, uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna testuryzowana 
powierzchnia ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć, kształt ułatwiający 
uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Zestaw dla 
dorosłych zawierający: resuscytator; maska twarzowa  przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną 
zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 5; dren tlenowy 3m 
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. 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY 
 
Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 
Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące: 
„Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za 
każdy dzień zwłoki, 

2) za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,5% 
wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień zwłoki (…)” 

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. 
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