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wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków, 

opatrunków i materiałów medycznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  

nr sprawy WSZ-EP-39/2019 
 
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 2019 r. poz. 2019 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 53 poz. 1 , wyrobu medycznego 
Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 
ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250ml z atomizerem z 
odpowiednim przeliczeniem ilości na 88 op . Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności 
preparatu. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 53 poz. 3 , wyrobu medycznego 
Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 
ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 1000 ml z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań na 406 op.  Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności 
preparatu. 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ 
 
 Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2. W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, 
proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 
but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe  i w związku z powyższym zmodyfikuje 
zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 
9 poz. 2. Wycena zgodnie z SIWZ- ilość sztuk. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ Zamawiający zamieści udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
 Dotyczy pakietu nr 17 poz. 1. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie 
handlowej Uman Big 180j.m./ml. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21 Ajmaline inj – lek sprowadzany w ramach importu 
docelowego  -  zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu. 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wydzielenie do osobnego pakietu, należy 
wycenić lek wraz z informacją o imporcie docelowym. 
 
 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1 i 2 czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty 
cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 10 wkładów z 
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  leku w opakowaniu x 10 wkładów i 
jednocześnie wymaga wyceny za sztukę a nie za opakowanie.  
W  związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz 
asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 18 poz. 1 i 2.  
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ Zamawiający zamieści udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 

 
 

 Dotyczy pakietu nr 30 poz. 2 i 3 Methylrosaniline – prosimy o doprecyzowanie czy 
należy wycenić roztwór wodny czy spirytusowy ? 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że należy wycenić roztwór wodny. 
W związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz 
asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 30 poz. 2 i 3. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ Zamawiający zamieści udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
 
 Dotyczy pakietu nr 32 poz. 23 
Betamethasoni dipropionas,Gentamicin  (0,64 mg + 1 mg)/g, maść  50 
Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania do wyceny  
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że należy wycenić opakowanie 15g. 
W związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz 
asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 32 poz. 23. 
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ Zamawiający zamieści udostępni 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 2019 r. poz. 2019) zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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