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wg rozdzielnika    
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę środków 
dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-25/2019 
                                                     

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 
Dotyczy wzoru umowy: 
 
1.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę  § 1 ust. 2 poprzez zastąpienie na końcu zdania kropki 

przecinkiem i dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości wyrobów nie 
przekroczy „30%” ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 9 i ust. 10 po słowach „2 dni” słowa 

„roboczych”?   
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1 użytego w różnym przypadku  

określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka” w odpowiednim przypadku ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 1 poprzez dodanie punktu 5) o treści:  

„5) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 10% „ ? 
oraz ust. 3 poprzez zastąpienie cyfry „4” cyfrą „5” ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 2 lit. a – c  poprzez nadanie mu brzmienia: 

„2. Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) trzykrotnej zwłoki w dostawie lub reklamacji przekraczającej 3 dni robocze 
b) dwukrotnej zwłoki w dostawie lub reklamacji przekraczającej 5 dni roboczych 
c) trzykrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę  § 9 ust. 9 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: 
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w 
celu jego ugodowego załatwienia”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Dotyczy Pakietu 15 
 
1. Poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu wykazującego 

skuteczność wirusobójczą wobec szczepów normatywnych (EN 14476+A1) Polio, Adeno, Noro 
oraz skuteczność sporobójczą wobec szczepów normatywnych  
(EN 17126) Bacillus subtilis, Bacillus cereus, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga preparatu wykazującego skuteczność 
wirusobójczą wobec Polio, Adeno, Noro wirusów w ciągu 10 minut oraz skuteczność wobec 
Clostridium Difficile i Sporogenes w ciągu 1 godziny. 
 

2. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat o ph 6-7,5 spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 
2 do SIWZ nr WSZ-EP-25/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl. 

Dotyczy Pakietu 17 
1. Poz. 4 i poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek myjąco-

dezynfekcyjnych  o wymiarach 20x30 cm, konfekcjonowanych w op. po 80 szt., po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
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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