
   

 
 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

Pismo: PZP-225/14/2014/2  Korfantów dnia: 25.09.2014 r. 

 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-09-23 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 przetargu nieograniczonego na  

”Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości 

dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji:  

 

1. Czy w pakiecie nr 3 poz. 2 – Zamawiający dopuści wodno-olejną emulsję do pielęgnacji 

skóry zawierająca witaminę E  i alantoinę, sprzyjającą regeneracji skóry, o ph 5,0-6,4, 

testowaną dermatologicznie? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2.  Czy w pakiecie nr 3 poz. 4 – Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 5L? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Czy w pakiecie nr 3 poz. 5 – Zamawiający dopuści preparat na bazie guanidyny i 

czwartorzędowych związków amoniowych, o przyjemnym zapachu, o spektrum działania: 

B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 

0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno? 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Czy Zamawiający może wydzielić pozycję 7 i 8 z pakietu nr 3 – co pozwoli na złożenie 

oferty większej liczbie uczestników, a Zamawiającemu uzyskać najkorzystniejszą cenę? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Czy w pakiecie nr 3 poz. 10 – Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 

zawierających 300 szt. tabletek? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



   

 
 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy w pakiecie nr 3 poz. 12 – Zamawiający dopuści opakowania zawierające 100 szt. 

chusteczek? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Czy w pakiecie nr 3 poz. 13 – Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 14 cm x 20 

cm, o spektrum działania  B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccinia, Adeno, Rota) 

w czasie 1 min, Noro (MNV)  do 5 min.? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Czy w pakiecie nr 3 poz. 14 – Zamawiający dopuści chusteczki o wym. 14 cm x 20 cm o 

gramaturze 18g/m2 wykonane z polipropylenu, do szybkiej dezynfekcji i mycia małych 

powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z  głowicami USG i optykami 

endoskopowymi , o spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V 

(HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min.? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy pakietu nr VIII 

1. Czy Zamawiający dopuści  w poz. 1 basen płaski jednorazowego użytku, długość 375 mm, 

szerokość 275 mm, wysokość 90 mm, pojemność do 2000ml? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści  w poz. 3 kaczkę tradycyjną jednorazowego użytku, długość 

250 mm, szerokość 115 mm, wysokość 115 mm, pojemność do 875 ml? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści  w poz. 4 nerkę jednorazowego użytku, długość 250 mm, 

szerokość 136 mm, wysokość 45 mm, pojemność do 700 ml, pakowaną po 300 sztuk w 

kartonie? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

 

http://www.bip.ocr.pl/

