
 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

Pismo: PZP-225/02/2013  Korfantów dnia: 08-02-2013 r. 

O D P O W I E D Z I  

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego 

użytku dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/02/2013. 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

Pytania do Umowy: 

§ 2 punkt 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

§ 6 punkt 1b): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 5% na 1% wartości niedostarczonego 

zamówienia za dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytania do SIWZ:  

Pakiet I poz. 1-2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu oraz przedłużacza do 

podawania tlenu jałowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet I poz. 5-6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w 

postaci dwóch pierścieni wokół rurki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet I poz. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej w rozmiarze 5 mm i 

długości 370 mm dla rurek w rozmiarze 6-11 mm i/lub prowadnicy intubacyjnej w rozmiarze 4 mm i 

długości 340 mm dla rurek w rozmiarze 5-8 mm , spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet I poz. 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy do trudnych intubacji w rozmiarze 5 

mm /60 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet I poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej do sterylizacji chemicznej, 

spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet I poz. 18: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii sterylnego, uprzednio 

złożonego do natychmiastowego użycia w zestawie ze strzykawką, kaniulą o średnicy 4mm, 



 

karbowaną rurką łączącą i tasiemką mocującą, ze specjalnie ściętym końcem igły eliminującym 

konieczność użycia skalpela? 

Lub 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii w zestawie ze skalpelem nr 

15, strzykawką, igła wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z 

jej tylną ścianą, rurką tracheostomijną o średnicy 6 mm, wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz opaską 

do przymocowania rurki tracheotomijnej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii sterylnego, 

uprzednio złożonego do natychmiastowego użycia w zestawie ze strzykawką, kaniulą o średnicy 4mm, 

karbowaną rurką łączącą i tasiemką mocującą, ze specjalnie ściętym końcem igły eliminującym 

konieczność użycia skalpela. Nie wyraża zgody na część drugą pytania. 

 

Pakiet I, pozycja 16: 

Czy w wymienionej pozycji Zamawiający oczekuje maski typu respirator klasy FFP3 z zaworem 

wydechowym i filtrem chirurgicznym?                                    

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje maski typu respirator klasy FFP3 z zaworem wydechowym. 

 

Pakiet nr 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 200cm lub 

300cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?    

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne przedłużacze do podawania tlenu o długości 210cm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 1, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone posiadające dwa znaczniki głębokości w postaci 

pierścieni wokół rurki, bez linii RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 1, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone posiadające dwa znaczniki głębokości w postaci 

pierścieni wokół rurki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?    

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 1, pozycja 6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki były silikonowane ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 1, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 380mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 1, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści 3-częściowy przylepiec do mocowania rurki intubacyjnej i ustno-

gardłowej, składający się z:    

- 2 podkładek przylepnych pokrytych hypoalergicznym klejem, wykonanych z mikroporowatej 

włókniny z rzepami od strony zewnętrznej, 

- 1 włókninowego paska mocującego z przylepnym polem do stabilizacji na rurce, jak na załączonych 

rysunkach ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 1, pozycje 17 - 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego 

zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 3, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 14cm x 21cm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ?     

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 3, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 20cm x 26cm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pakiet nr 3, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 40cm x 35cm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ ?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 3, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 30cm x 36cm lub 40cm x 35cm, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pakiet nr 3, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 45cm x 48cm lub 55cm x 51cm, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
         

          

          Zamawiający 

                             Wojciech Machelski 

 

 

 


