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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, dnia 24.01.2023 r.  
WSZ-EP-67/96/22/2023  

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  

strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie 

pod nazwą: „Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego wraz z dzierżawą 
glukometrów.”, (nr sprawy: WSZ-EP-67/2022). 

 
Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

1. Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami 
serwer wirtualny (maszynę wirtualną) w celu instalacji systemu IT do zarządzania 
całym rozwiązaniem? 
VM : OS: Windows Server 2016 / 2019 (x64), CPU: 4 cores - 2-3 GHz,  
RAM: 12-16 GB, HDD: 500 GB 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie SWZ 
 

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie szpitala 
(oddziały) w celu weryfikacji dostępności sieci komputerowej w potencjalnych 
miejscach podłączeń analizatorów do wykonywania glukozy szpitalnej? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie szpitala 
(oddziały) w celu weryfikacji dostępności sieci komputerowej w potencjalnych miejscach 
podłączeń analizatorów do wykonywania glukozy szpitalnej. 
Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 02.02.2023 roku. Spotkanie rozpocznie się  
o godzinie 09:00 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczącym się na pierwszym 
piętrze budynku szpitala przy ulicy Szpitalnej 45 w Koninie”. 
Zmiana treści SWZ zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust.1 i ust.7 
ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 1710 ze 
zm.) zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział  
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
Sporządziła: S. Skrycka 
DZP tel. (63) 240-41-33 
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