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WSZ-EP-20/583/2020     
                           

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:  

1. Dotyczy pak. 8 poz. 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 poz. 1 i utworzenie osobnego 
pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie. 
Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym idzie 
możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dotyczy pak. 8 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Strzykawka ENFit, Dash 3, 10 ml,j.u., 30 szt? W 
przypadku zgody bardzo proszę o określenie ilości opakowań do zamówienia - 233,33 
op. czy 234 op.? 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z 
SIWZ. 

3. Dotyczy pak. 8 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Strzykawka enteral.,DASH 3,ENFit 
60ml,niecentr,30szt,624823? 
W przypadku zgody bardzo proszę o określenie ilości opakowań do zamówienia — 
16,67 op. czy 17 op.? 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z 
SIWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i podanie cen za opakowanie w pozycjach, gdzie 
jednostką miary jest „sztuka”? Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu 
leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe. 
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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