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 Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/10/2011  Korfantów dnia: 2011-07-19 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-18 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 artykułów medycznych. 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

OPATRUNKI, pozycja 3, 4  

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu "pakowane oddzielnie"? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi proszę o wydzielenie w Iw pozycji do osobnego pakietu.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

OPATRUNKI, pozycja 12, 13, 14  

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min? W przypadku 

negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 

OPATRUNKI, pozycja 25  

Czy Zamawiający dopuści opatrunki W opakowaniu a'30 sztuk z przeliczeniem ilości? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK 

 

OPATRUNKI, pozycja 26  

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem ilości? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK 

 

OPATRUNKI, pozycja 28  

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie 

konkurencyjności i złożenia większej liczby ofert. 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu. 

 

OPATRUNKI, pozycja 36  

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10 cm x 3,6m? W przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

OPATRUNKI, pozycja 31,32,33  

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 7m w stanie spoczynku? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

RĘKAWICE NITRYLOWE, pozycja 1  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu rękawic były wypisane 4 

substancje badane na chemię? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie 

w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

RĘKAWICE NITRYLOWE, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a' 100 sztuk z przeliczeniem ilości? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie III w pozycji 2, 3 igły o długości 26 

mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie Pakietu III na podpakiety zgodnie z rodzajem 

materiałów. Pozwoli to na postawienie większej ilości korzystnych cenowo ofert 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

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/

