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Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/02/2011/  Korfantów dnia: 2011-01-27 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-01-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Pytanie 1 Zadanie 1, pozycja 5,6,12,14 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 5,6,12,14 do osobnego zadania, umożliwi 

nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej 

liczby oferentów? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 2 Zadanie 2, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 40 mm, zamiast 50 mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 3 Zadanie 2, pozycja 21 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 88mm lub 90 mm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 4 Zadanie 2, pozycja 22 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 5 Zadanie 2, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 6 Zadanie 2, pozycja 24 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 7 Zadanie 2, pozycja 26-28 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 26-28 do osobnego zadania, 

umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty. Państwa zgoda rozszerzy grono 

wykonawców mogących złożyć ofertę i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej 

liczby oferentów? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8 Zadanie 2, pozycja 35-38 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania krwi nie zawierały 

ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu 

na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty 

nie zawierały ftalanów. Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DEHP zawarte w 

wyrobach medycznych – jakkolwiek znaczące – jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze 

względu na częstość kontaktu) niż zagrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do 

organizmów ludzkich z innych źródeł (np. opakowań napojów i żywności). Państwa zgoda na 

odstąpienie od wymogu u możliwi złożenie dużo niższych cenowo ofert, co korzystnie 

wpłynie na sytuację finansową szpitala. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zamawiający nie wyraża zgody. 

Dotyczy SIWZ: 

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert 

częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z 

jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? 

 

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem 

przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, 

uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści 

umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało 

udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma 

charakter samodzielnego zobowiązania stron".  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający przewiduje podpisanie oddzielnych umów z jednym Wykonawcą na 

poszczególne pakiety. 

Dotyczy pakietu nr I, poz. 5 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, zbrojonej, niesilikowanej z 

mankietem niskociśnieniowym, reszta parametrów zgodna z SIWZ.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy rurki intubacyjne mają posiadać logo producenta na korpusie rurki, podany rozmiar 

na łączniku ISO 15 cm?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

Dotyczy pakietu nr I, poz. 6 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej niesilikowanej z mankietem 

niskociśnieniowym, reszta parametrów zgodna z SIWZ.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Czy rurki intubacyjne mają posiadać logo producenta na korpusie rurki. podany rozmiar 

rurki na mlecznym zdejmowalnym łączniku ISO 15 cm?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy pakietu nr I, poz. 14 

Czy silikonowy samouszczelniający się port ma być umieszczony między dwoma 

membranami? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.ocr.pl  

 

         Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

