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WSZ-EP-20/579/2020     
                           

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 1 do pakietu nr 32.  
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści cewniki o długości w zakresie 15-17,5 cm (pozostałe parametry 
bez zmian)?  
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy 
załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 32. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści  
 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 2 do pakietu nr 32.  
Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ i zezwoli w pakiecie 32 na złożenie ofert na poszczególne 
pozycje?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 do pakietu nr 33.  
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści cewnik wysokoprzepływowy, wykonany z termoczułego 
poliuretanu, o średnicy 13 Fr, o długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm (pozostałe parametry bez zmian)?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 do pakietu nr 33.  
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści cewnik wysokoprzepływowy, wykonany z termoczułego 
poliuretanu o średnicy 11,5 Fr lub 13 Fr, o długości 25 cm (pozostałe parametry bez zmian)?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 do pakietu nr 33.  
Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ i zezwoli w pakiecie 33 na złożenie ofert na poszczególne 
pozycje? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, 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 2019 r.,  poz. 1843)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 
uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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