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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 VII, poz. 1-7: czy Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów oznakowanych 

znakiem CE na opakowaniu zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz Ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie 

z przepisami jak w pytaniu. 

 

2. Pakiet VIII, poz. 2: czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga podkładów 

higienicznych o poziomie chłonności > 1500g wg ISO 11948-1? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, nastąpiła omyłka. Zamawiający wymaga podkładow higienicznych o poziomie 

chłonności > 1500g wg ISO 11948-1 

 

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja 1): 

przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, 

które będą potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja 1): 

pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie w pasie 92-

144cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja 1): 

pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy? 

     Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz 

umieszczony w tylnej części wyrobu. Rozwiązanie technologiczne produkcji 

pieluchomajtek - anatomiczny kształt oraz falbanki boczne posiadające tzw. „Kieszeń” 



warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza. Dzięki tym cechom zmniejszone 

jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu 

przez użytkownika. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

 

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja 2): podkład 

higieniczny z wkładem chłonnym o minimalnej chłonności 1613g? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 
 

7. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał 

przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny 

podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami 

transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje 

Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar 

był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie stawia takiego warunku. 

 

9. W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich 

warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym 

czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami 

wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, ponieważ przedmiocie zamówienia nie występują produkty niebezpieczne, które 

wymagają przewozu takimi środkami transportu 

  

10. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych 

środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do 

realizacji zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. 

 
 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 

 


