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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego 

użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

1. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści metkownicę trzyrzędową 

numeryczną typu BLITZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Oferowana metkownica musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 

ma prawa wskazywać na producenta urządzenia oraz typ  czy model.  

2. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści etykiety w jednym kolorze: białym 

kompatybilne z metkownica trzyrzędową typu BLITZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zaoferowane etykiety muszą być kompatybilne z ferowaną metkownicą i spełniać opisane 

wymagania i właściwości.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet tylko w jednym kolorze 

przy zachowaniu pozostałym opisanych parametrów. 

3. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500 sztuk? 

Wielkości zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona tj. 4 komplety po 18 (500 sztuk 

etykiet na rolce) + 1 rolka tuszująca do każdego kompletu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

4. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 6-7: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania 

uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi 

złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej licznie Wykonawców. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu wskazanych pozycji. 

5.  Dotyczy pakietu nr XI poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 

fartuchów o gramaturze 35gm/2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
6. Dotyczy pakietu nr XI poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 i 4 

fartuchów o gramaturze 35g/2 w części podstawowej i + 50g/m2 w części wzmocnionej? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
7. dotyczy pakietu nr XI poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 ubrań 

operacyjnych w rozmiarach S-XL pakowanych oddzielnie (osobno bluza i osobno spodnie), co w 

dużej mierze ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 
 



8. dotyczy pakietu nr XII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w 

składzie: 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm 

(wzmocnienie serwety 65x85cm) 

• 1 serweta 100 x 150cm 

• 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą 

chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-

warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)  

• 1 osłona na nogę 36 x 120 cm 

• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

• 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z 

warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami 

przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata 

chłonna) 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
9. dotyczy pakietu nr XII poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w 

składzie: 

• 1 taśma mocująca 9 x 50 cm 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie 

serwety 65x85cm), składana teleskopowo 

• 4 ręczniki do rąk 30,x32cm 

• 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25x60cm 

(3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna) 

• 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 

25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części 

dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x180cm + łata 

chłonna) 

• 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z warstwą chłonną 

25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części 

dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x240cm + łata 

chłonna) 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
10. dotyczy pakietu nr XII poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w 

składzie: 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana 

teleskopowo 

• 4 ręczniki do rąk 

• 1 taśma mocująca 9x50cm 

• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z 

elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą 

chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów (2-

warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna) 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 

(wzmocnienie serwety 75x190cm) 

LUB 

 1 serweta stołu Mayo, 

wzmocniona 78 x 145 cm  

(wzmocnienie serwety 

65x85cm)  

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 

75x190cm) 



 1 serweta przylepna 75 x 90 cm (3-warswowa na całej powierzchni) 

 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z 

warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części 

dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
11. dotyczy pakietu nr XII poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w 

składzie: 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 

cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)  

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

 1 serweta na stół do instrumentarium 

składana 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 

 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm 

 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 

cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami 

przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
12. dotyczy pakietu nr XII poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w 

składzie: 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie 

serwety 65x85cm) 

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 

 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm 

 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na 

płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi 

otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa 

w części dedykowanej dla pacjenta) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
13. dotyczy pakietu nr XII poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o 

gramaturze 60g/m2 z otworem 6x8cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
dotyczy pakietu nr XII: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udokumentowania 

stawianego w SIWZ w postaci zdolności absorpcyjnej, mającej stanowić powyżej min. 440% (materiał 

bazowy) i 900% (obszar wzmocniony). Po pierwsze konieczność badania tych parametrów nie została 

określona w żadnej z obowiązujących z norm, a po drugie Zamawiający nie określił czego absorbcja ta 

ma dotyczyć – wody, krwi czy innych płynów. W stawianych w SIWZ wymaganiach wskazują 

Państwo na konieczność zaoferowania produktów zgodnych z normą EN 13795-1-3. Norma ta w 

żaden sposób nie nakłada obowiązku badania absorpcyjności w %. Informacja o odporności na 

penetrację płynów, stanowi wystarczającą (wg obowiązujących norm) informację określającą 

absorbcję serwet.  

W związku z powyższym wnosimy jak wyżej o odstąpienie od wykazania spełnienia w/w wymogu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie będzie wymagał udokumentowania określonej absorbcji serwet 
 



Dotyczy Pakietu Nr XII 

14. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do operacji biodra 

spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

15. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 2 zaoferowano wzmocniony, czterowarstwowy 

zestaw uniwersalny spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 

13795 1-3 w składzie: 

 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

16. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 3 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji 

dłoni/stopy spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w 

składzie: 

 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

17. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji 

na kończynie spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 

w składzie 

 
 



Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

18. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 5 zaoferowano wzmocniony, zestaw do 

artroskopii spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w 

składzie: 

 
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
 

 

 
 

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

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

 

 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 

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

