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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-21 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 : 

 

Pakiet nr 1a 

  

Poz. 3  

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7cm x 7cm?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz.9  

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200mb z przeliczeniem 

zamawianych ilości?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

 

Poz. 20  

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a' 10 szt.? 

Cena zostanie podana za 1 sztukę przylepca.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 21  
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Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'5 szt.? Cena 

zostanie podana za 1 sztukę przylepca.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 22  

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'10 szt.? Cena 

zostanie podana za 1 sztukę przylepca  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 23  

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'5 szt.? Cena 

zostanie podana za 1 sztukę przylepca.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 25  

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'50 szt.?  

Cena zostanie podana za 1 sztukę przylepca,  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 26  

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'100 szt.?  

Cena zostanie podana za 1 sztukę przylepca.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 30  

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gipsowy w opakowaniu zbiorczym zawierającym a'12  

szt.? Cena zostanie podana za 1 sztukę przylepca.  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Poz. 36  

Czy Zamawiający dopuści opaskę syntetyczną w rozmiarze 12,7cm x 3,6m?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Pakiet nr 1h 

 

Poz. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł pakowanych a '20szt. z  

przeliczeniem zamawianych ilości?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.  

 

Wzór umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 6  
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W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od  

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;  

b) w wysokości 0,5% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy  

rozpoczęty dzień opóźnienia:  

c) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad  

stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad;  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, Zamawiający nie  wyraża zgody.  

 

Prosimy o wyjaśnienie cz Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganych parametrów 

rękawiczek określonych w SIWZ będzie żądał przedłożenia próbek Zaoferowanego 

asortymentu? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE 

 

Załącznik 1g 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających zgodność z normą EN455 wystawionych przez jednostkę notyfikowaną 

oraz dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych norm, certyfikatów 

wymienionych w opisie produktu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym 

załącznik do SIWZ, jako wymaganych przez Zamawiającego? 

 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający  wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność z 

normami EN 455, EN-374-3, ASTM F1671.  

 

 

 

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/

