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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:  
 
Pytanie 1  
Pakiet nr 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  
4 ręczniki 30 cm x 40 cm  
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50cm. Całkowita gramatura laminatu 
podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na przenikanie płynu min. 125 cm H2O, 
odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 250/270 kPa.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 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. 
 
Pytanie 2  
Pakiet nr 26  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zarękawka wykonanego z laminatu 2- warstwowego 
o gramaturze 57,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 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. 
 
Pytanie 3  
Pakiet nr 27 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy włókninowej o gramaturze powyżej  
100 g/m2?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.   
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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. 
 
Pytanie 4  
Pakiet nr 27 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z 2 foliowymi taśmami 
samoprzylepnymi wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej 
dzianiny?  
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. 
 
Pytanie 5  
Pakiet nr 27 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nogawic wykonanych z laminatu 2- warstwowego 
(włóknina- 30g/m2, folia PE- 25 mikronów)? Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O.  
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. 
 
Pytanie 6  
Pakiet nr 27 poz. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm, wykonanej z 
przeźroczystej folii o gramaturze 75 g/m2?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7  
Pakiet nr 38  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu 2- warstwowego o odporności na 
przenikanie cieczy 125 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 175/ 185 kPa, 
absorpcji 340% wg PN ISO 9073-6? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 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. 

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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