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Odpowiedzi na pytania z dniu 02-02-2012 r. oraz  03-02-2012 r.,  w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu medycznego i 

materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 

Treść wspomnianej prośby jest następująca 

 

Pakiet 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki do podawania tlenu przez nos o dł. 200cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści sterylne przedłużacze do podawania tlenu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1 poz. 5,6 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1 poz. 5,6 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikami głębokości w postaci 2 pierścieni? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez znaczników głębokości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 1 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela wykonane w całości z wysokiej jakości medycznego PCV? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 1 poz. 13 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie dot. Pakietu nr II poz. 5: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 15 x 28cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie dot. Pakietu nr II poz. 6: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 30 x 28cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie dot. Pakietu nr II poz. 7: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 28 x 45cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie dot. Pakietu nr II poz. 8: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej 55 x 45cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie dot. projektu umowy: 

1. Czy terminy podane w dniach, dotyczą dni roboczych, i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru 

umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy? 

2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie? 

3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad.1 Terminy podane w dniach dotyczą dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku. 

Ad.2 Zgodnie z zapisem Części III SIWZ zakres  zmian może dotyczyć w szczególności:  

         - zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania 

wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu 

o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w 

przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie 

nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika 

Ad.3 Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. 

Ad.4 NIE. 
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