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 Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/10/2011  Korfantów dnia: 2011-07-20 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-20 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 : 

 

Pytanie 1 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie nici o długości 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przy 

zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 - Załącznik nr l c (Pakiet III), pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie nici o grubości 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 3 - Załącznik nr 1c (Pakiet III) pozycja 8-25 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych - wchłanianych z kwasu poliglikolowego 

powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 60-90 dni?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 6 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie nici o długości 150cm l odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przy 

zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 12 X 45cm z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8 - Załącznik nr 1c (Pakiet III), pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet VI - Załącznik nr 1f, pozycja 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych 

bezpudrowych w kolorze ecru odbiegającym od koloru naturalnego latexu o grubościach 

ścianek na palcach 0,13mm. na dłoni 0,10mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów 

SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet VII - Załącznik nr 1g, pozycją 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych 

pakowanych po 100 szt. w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet VII - Załącznik nr 1g, pozycja 1  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych posiadających 

badania na 4 substancje chemiczne co jest zaznaczone na opakowaniu w postaci piktogramu z 

zaznaczeniem normy EN 374-3 i EN 374-2 oraz znaku CE z zaznaczeniem normy EN 455. 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
 

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/

