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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 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu nr 5, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo 
oferty? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 typ II? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o 
Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu 
na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  
Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na 
terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie 
powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie 
minimalne wobec przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maskę 3-warstwową z włókniny polipropylenowej z elastycznymi 
tasiemkami zamiast gumek? Pozostałe wymagania 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. 
 
Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści: maska chirurgiczna niesterylna 3-warstwowa pełnobarierowa z 
elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki, 
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wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry czy uczuleń. Pakowana w 
kartoniki a’ 50 szt., kolor niebieski, wkładka modelująca na nos. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o 
minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 
dla wymagań użytkowania typu II? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 12A 
Czy Zamawiający dopuści: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu 
SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki 
łączone kartonikiem tak aby  umożliwić sterylne założenie  sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, 
kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz 
zawinięciem w papier  krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 
3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 
49,5cmH2O; 
Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N 
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa 
- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L? 
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. 
 
Pakiet 12B 
Czy Zamawiający dopuści: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu 
SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki 
łączone kartonikiem tak aby  umożliwić sterylne założenie  sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, 
kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz 
zawinięciem w papier  krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 
3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 
49,5cmH2O; 
Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N 
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa 
- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL? 
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. 
 
Pakiet 20 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w 
środkowej części serwety - 1 szt.               
b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 
c) serweta dolna min 180 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. 
d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z 
wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt. 
e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt. 
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f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą 
lepną w postaci kleju typu hotmelt  - 1szt. 
g) serweta owinięcie z  laminatu nieprzemakalnego -  min 150 x 190cm  środkowa warstwa  
absorpcyjna o szer. 66 cm jako n. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. 
Serwety wykonane z  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2? 
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. 
 
Pakiet 21 
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie: 
a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w 
środkowej części serwety, posiadająca dodatkową wstawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm 
gramaturze min 63g/m2 w strefie krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 1 szt.               
b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku, 
posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm gramturze min 63g/m2 w 
strefie krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 2 szt. 
c) serweta dolna min 200 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety, posiadająca 
dodatkową stawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm gramaturze min 63g/m2 w strefie 
krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 1 szt. 
d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z 
wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt. 
e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt. 
f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace ( poliester, wiskoza) z warstwą 
lepną w postaci kleju typu hotmelt  - 1szt. 
g) serweta owinięcie z  laminatu nieprzemakalnego -  min 150 x 190cm  środkowa warstwa  
absorpcyjna o szer. 66 cm jako np  przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. 
Serwety wykonane z  laminatu dwuwarstwowego z dodatkową warstwą chłonną: 
- masa powierzchniowa włókniny i folii 62g/m2, 
- masa powierzchoniowa chłonna 63g/m2, 
- łączna masa powierzchniowa 125g/m2, 
- barierowość dla wody 457 cm H2O, 
- odporność na wypychanie na sucho/mokro 200/200 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. 
 
Pakiet 28 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w 
środkowej części serwety - 1 szt.               
b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 
c) serweta dolna min 180 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. 
d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z 
wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt. 
e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt. 
f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą 
lepną w postaci kleju typu hotmelt  - 1szt. 
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g) serweta owinięcie z  laminatu nieprzemakalnego -  min 150 x 190cm  środkowa warstwa  
absorpcyjna o szer. 66 cm jako n. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. 
Serwety wykonane z  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2? 
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. 
 
Pakiet 30 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 
1 szt. serweta do cesarskiego cięcia z laminatu dwu warstwowego o gramaturze 56g/m2 320x180 cm 
z otworem 32x35 cm z folią chirurgiczną 
1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x190cm 
1 szt. kocyk do owinięcia noworodka wykonany z włókniny. Wymiary 80x60cm 
1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm 
1 szt.  osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 
145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm 
1 szt. organizator przewodów SMS 15x10cm 
30 szt. kompresy gazowe 17N 16W z nitką RTG 10x10cm 
2 szt. serweta gazowa z nitką RTG i tasiemką 17N 6W 45cmx70cm 
2 szt. ręczniki z włókniny o gramaturze 40g/m2, wymiary 20x10cm 
1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, 
paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Rękawy 
zakończone mankietami o długości min. 8cm. W okolicach szyi rzep ułatwiający zapięcie. 
1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, 
paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. 
Parametry fartuchów: 
- odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 204 cm H2O 
- wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho/mokro 144/152,5 N w części krytycznej 
Parametry serwety do cesarskiego cięcia: 
- gramatura 56g/m2 
- odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O 
- wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150 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. 
 
Pakiet 31 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x200 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do 
protokołu medycznego? 
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. 
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Pakiet 31 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x200 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570% Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 32 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o 
parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 32 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o 
parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 33 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 90x130 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do 
protokołu medycznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 33 
Czy Zamawiający dopuści serwetę serwetę sterylną 90x150 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
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przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 34 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół okrągłego otworu 
o średnicy 7cm o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 35 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 240x180 z owalnym otworem15x10cm z folią chirurgiczną 
o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 36 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 36 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570 %, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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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. 
 
Pakiet 38 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy             
8 cm o parametrach: 
laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pakiet 38 
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy            
8 cm o parametrach:  
laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. 
Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 
150/150 kPa. Chłonność 570%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do 
wklejenia do protokołu medycznego? 
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. 
 
Pytania dot. wzoru umowy: 
1.  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) oraz 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” 
zostało zastąpione słowem „zwłoki”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
2.  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy zostały dodane słowa 
„jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
3.  Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary 
umownej z § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2)  wzoru umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
4.  Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 5% lub na inne złagodzenie kary 
umownej z § 6 ust. 1 pkt 3)  wzoru umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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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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