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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 
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NIP 6651042675 
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                  Konin, 08.09.2020r. 
WSZ-EP-35/1107/2020                                                                               
 

                                                                                            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:  
 
Dotyczy Pakiet 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 000 op.               
a’ 50 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze białym z trokami o długości min. 38cm? 
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. 
 
Dotyczy Pakiet 5, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 400 op.                
a’ 50 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 13,  
Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2? 
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. 
 
Dotyczy Pakiet 15, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 50 g/m2 wzmocnione podłużnymi nitkami 
co min. 13 mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 15, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce o szerokości 50cm, perforowany co 50cm, 
długość 50m, kolor biały. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (celuloza + folia PE), gramatura 
min. 27g/m2? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 



 

 

2 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Dotyczy Pakiet 15, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce o szerokości 50cm, perforowany co 50cm, 
długość 50m, kolor niebieski lub zielony. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (celuloza + folia 
PE), gramatura min. 29g/m2? 
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. 
 
Dotyczy Pakiet 15, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce o szerokości 50cm, perforowany co 50cm, 
długość 50m, kolor biały. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (celuloza + folia PE), gramatura 
min. 37g/m2? 
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. 
 
Dotyczy Pakiet 15, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze całkowita min. 50 g/m2 wzmocnione 
podłużnymi nitkami co min. 13 mm, rozmiar 80cm x 105cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy Pakiet 40, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pokład o poniższym opisie: 
Prześcieradło ochronne na stół operacyjny:  
- kolor biały 
- wymiary 101 x 225 cm (+/- 2 cm), 
- wymiary strefy absorpcyjnej min. 50 x 200 cm 
- podkład otoczony z każdej strony marginesem uszczelniającym o szerokości min. 5cm 
- absorbcja >5000 ml 
- wykonane z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu min. trójwarstwowego, wewnątrz 
którego znajduje się rdzeń chłonny.  
- warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana z mocnej 
wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej laminowanej antypoślizgową 
folią PE. 
- warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona jest z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, 
lekko pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej  
- pakowany w torebkę z foli PE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę, wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, 
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta.  
-produkt niesterylny  
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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Dotyczy Pakiet 40, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści pokład o poniższym opisie: 
 
Prześcieradło ochronne na stół operacyjny „małe”  
- kolor biały 
- wymiary 101 x 150 cm (+-2cm) 
- wymiary strefy absorpcyjnej min. 50 x 125 cm 
- podkład otoczony z każdej strony marginesem uszczelniającym o szerokości min. 5cm 
- absorbcja >3000 ml  
- wykonane z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu min. trójwarstwowego, wewnątrz 
którego znajduje się rdzeń chłonny.  
- warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana z mocnej 
wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej laminowanej antypoślizgową 
folią PE. 
- warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona jest z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, 
lekko pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej  
- pakowany w torebkę z foli PE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę, wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, 
nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta.  
-produkt niesterylny  
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. 
 
Dotyczy Pakiet 68 
Czy Zamawiający dopuści pościel wykonana z włókniny o gramaturze min. 17g/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. 
 
Dotyczy Pakiet 69 
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/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. 
 

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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