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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:  
 
Część 46 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  chusteczek przeznaczonych do nasączenia 
preparatem dezynfekującym. W zależności od środka użytego do nasączenia (produkt biobójczy czy 
wyrób medyczny). Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni lub do dezynfekcji 
wyrobów medycznych w obszarach w których dezynfekcja wymagana jest ze względów 
sanitarnohigienicznych. Chusteczki są  łatwe w użyciu. Po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni,  
nie pozostawiają smug,  o gramaturze 50 g/cm³. Wykonane z poliestru, dostępne w ilości 100 szt. 
chusteczek (30x30cm) lub 111 szt. chusteczek (30x24cm) w rolce. 
 
Pojemniki wielokrotnego użytku do chusteczek wykonane z polipropylenu wyposażone w system 
dozujący możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach 
dezynfektorach). 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 46 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  chusteczek przeznaczonych do nasączenia 
preparatem dezynfekującym. W zależności od środka użytego do nasączenia (produkt biobójczy czy 
wyrób medyczny). Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni lub do dezynfekcji 
wyrobów medycznych w obszarach w których dezynfekcja wymagana jest ze względów 
sanitarnohigienicznych. Chusteczki są  łatwe w użyciu. Po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni,  
nie pozostawiają smug,  o gramaturze 50 g/cm³. Wykonane z poliestru, dostępne w ilości 100 szt. 
chusteczek (30x30cm) lub 111 szt. chusteczek (30x24cm) w rolce. 
 
Pojemniki wielokrotnego użytku do chusteczek wykonane z polipropylenu wyposażone w system 
dozujący możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach 
dezynfektorach). Prosimy o podanie wymagającej ilości pojemników. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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