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                                                                                            Wg rozdzielnika 
 

Wyjaśnienia do SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny 
operacyjnej, serwet operacyjnych, masek, czepków chirurgicznych i wyrobów medycznych                    
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie                     
(nr sprawy: WSZ-EP-35/2020). 
 
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 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pakiet 12A,12B 
 Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z 
powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w 
kartoniku)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej: 

o Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 
93/42/EWG i 2007/47/WE? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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 Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 
14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607;  EN ISO 11135; EN 1041; EN980? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 13 
 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 30 g/m2,  długi rękaw, zakończony 
lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na 
https://platformazakupowa.pl. 
 
 Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
  
 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary 
L? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok 
w talii)  min. 200 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX% 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 
wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z 
późniejszymi zmianami? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 66 
 Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z 
powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w 
kartoniku)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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 Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej: 

o Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 
93/42/EWG i 2007/47/WE? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 
14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607;  EN ISO 11135; EN 1041; EN980? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę 
 min. 38 g/m2? 
Odpowiedź: 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 2019r. poz. 1843)  zmianę  treści SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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