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Konin, 25.05.2020r. 

WSZ-EP-20/520 /2020     
                           

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę  sprzętu jednorazowego  
 i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych 

oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr, Romana Ostrzyckiego  w Konine  

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-
20/2020: 

I. Zamawiający modyfikuje zapisy  załącznika numer 2  do SIWZ 20/2020 – formularz asortymentowo 
– cenowy  w pakiecie numer 40, poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia i w związku  
z powyższym pakiet numer 40 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

Pakiet 40 

Lp. 

Nazwa towaru-asortyment Ilość 
szt. 

1 

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu:1 
szczoteczkę do zębów z odsysaniem ,z manualną zastawką do regulacji siły odsysania,             
z otworami ssącymi oraz gąbką na górnej powierzchni,min.7 ml płynu odkażającego do 
płukania jamy ustnej,1  gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 
min.2 g preparatu nawilżającego do ust. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni 
jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu 
roboczego.  Zestaw skuteczny w redukcji VAP, zarejestrowany jako wyrób medyczny. 

12000 

2 

Myjki  do  toalety pacjenta - o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie nawilżone             
o wymiarach 20 x 20 cm,(+/- 2 cm) w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór 
oczyszczający i nawilżający, bez lateksu, w zamykanym opakowaniu  pomagającym 
utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w 
kuchence mikrofalowej. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian 
skórnych ,        min.8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na 
opakowaniu lub dołączona do opakowania. 

27000 
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II. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 20/2020 w następującym zakresie: 

Punkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
13.1.Termin składania ofert: do dnia 23.06.2020r., do godziny: 10:00 

 
13.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  23.06.2020r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ  

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8) 

 
W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-20/2020 nie zmieniają się. 

 

 Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-20/2020, uwzględniające powyższe zmiany 
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
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