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wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO 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 Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020 
 
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 2019 r. poz. 1843 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
 Pytanie nr 1 - Pakiet 18 Pozycja 1  
Prosimy o odstąpienie od wymogu by czujnik mają być prawidłowo identyfikowany przez monitory 
pracujące w technologii Nellcor (dokładne rozpoznanie typu czujnika). Tego typu zapis występuje 
tylko w oryginałach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 2 Pakiet 18 Pozycja 1 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 18, wydzieli pozycje 1 i 
utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie 
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 
Odpowiedź: Wykonawca ma złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ WSZ-EP-20/2020 oraz  
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca 
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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