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Odpowiedzi na pytania z dniu 06-02-2012 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 I,Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza mikrobiologicznie czystego o długości 210cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet II,poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 55x45 cm 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet II, poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 35x35 cm 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet II, poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 15x20 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet II, poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 15x28 cm lub 30 x 28 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet II, poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28 cm lub 40x42cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 



Pakiet II, poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 40x42cm lub 30 x 28 cm lub 

30x30 cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet II, poz. 8 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 45x55 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

pytanie 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu 

weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK 

 

 

 

        Zamawiający 

 

 


