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wg rozdzielnika    
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów 
zużywalnych do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy: WSZ-EP-24/2020 

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
1. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 4 ust. 3a o 
następującej treści: „Produkty znajdujące się w Składzie stanowią własność Wykonawcy do 
chwili ich pobrania przez Odbiorcę.  

Odpowiedź:  Zmienia się treść § 4 projektu umowy 24/2020 – dostawa materiałów 
zużywalnych, poprzez dodanie ust. 3a o następującej treści: 
 
„3a. Produkty znajdujące się w Składzie stanowią własność Wykonawcy do chwili ich 
pobrania przez Odbiorcę.” 
 
W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ 24/2020 
projekt umowy 24/2020 – dostawa materiałów zużywalnych. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowany załącznik uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
2. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 4 5a o następującej 
treści: „Odbiorca zobowiązuje się przechowywać produkty w Składzie w odpowiednich 
warunkach, w szczególności zabezpieczając je przed kradzieżą, uszkodzeniem lub przypadkową 
utratą.  
Odpowiedź:  Zmienia się treść § 4 projektu umowy 24/2020 – dostawa materiałów 
zużywalnych, poprzez dodanie ust. 5a o następującej treści: 
 
„5a. Odbiorca zobowiązuje się przechowywać produkty w Składzie w odpowiednich 
warunkach, w szczególności zabezpieczając je przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 
przypadkową utratą.” 
 
W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ 24/2020 
projekt umowy 24/2020 – dostawa materiałów zużywalnych. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowany załącznik uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
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3. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 4 ust. 9a o 
następującej treści: „Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrany ze 
Składu przez Odbiorcę. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w Skladzie więcej niż jeden 
produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z 
krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. 

Odpowiedź:  Zmienia się treść § 4 projektu umowy 24/2020 – dostawa materiałów 
zużywalnych, poprzez dodanie ust. 9a o następującej treści: 
 
„9a. Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane ze Składu przez 
Odbiorcę. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w Składzie więcej niż jeden produkt 
danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z 
krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.” 

W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ 24/2020 
projekt umowy 24/2020 – dostawa materiałów zużywalnych. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowany załącznik uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 

4. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dodanie § 4 ust. 9b o 
następującej treści: „Odbiorca zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 
kwartał, kontroli terminu ważności produktów pozostających w Składzie.  

Odpowiedź:  Zmienia się treść § 4 projektu umowy 24/2020 – dostawa materiałów 
zużywalnych, poprzez dodanie ust. 9b o następującej treści: 
 
„9b. Odbiorca zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
kontroli terminu ważności produktów pozostających w Składzie.” 

W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ 24/2020 
projekt umowy 24/2020 – dostawa materiałów zużywalnych. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowany załącznik uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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