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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 ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie" 

 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

 

1. Pakiet II, poz. 9: czy Zamawiający dopuści gazę w beli o długości 200m? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Pakiet III, poz. 5: czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a50 z przeliczeniem 

ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Pakiet III, poz. 6: czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a100 z przeliczeniem 

ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Pakiet III, poz. 7: czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 8x5,8cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

5. Pakiet III, poz. 8: czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów: 4szt. 25mm x 76mm, 6szt. 

19mm x 76mm, 4szt. 15mm x 58mm, 4szt. 9mm x 38mm, 2szt. Ø22mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

6. Pakiet VIII, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki 

boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość 



wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, 

które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego 

doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej 

pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej 

w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort 

użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

7. Pakiet VIII, poz. 1: czy chłonność opisana w przedmiocie zamówienia może być 

chłonnością minimalną? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

8. Pakiet II, poz. 9: czy Zamawiający wyrazi zgodę, na przedstawienie 10m gazy jako 

próbki? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

9. Pakiet II, poz. 11: czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie kilkunastu arkuszy 

waty celulozowej? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

10. Par. 2, ust. 2: czy dostawa towaru ma nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych (dni od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia 

zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 
 

11. Par. 3 ust. 2: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

zmianie ulegnie jedynie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 

12. Par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

niedostarczonej partii zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13. Par. 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 2% wartości 

niedostarczonej partii zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 

3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 

zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług 



konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 

przekroczy 3%? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15. Pakiet VII, poz. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwety z włókniny foliowanej 

były w rozmiarze 90x75cm? 

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 

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

 
 

 

Zamawiający 
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