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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
Pismo: PZP-225/01/2016   Korfantów dnia: 01.02.2016 r. 

 
 
 
 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Dostawa sprz ętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego  
użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pytania do Umowy  
1. §2 punkt 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
2. §6 punkt 1a): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy” na „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
3. §6 punkt 1b): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 5% wartości zamówienia nie 
dostarczonego w terminie” na „w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie”? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytania do SIWZ 
4. Pakiet I, poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,6 dł. 30mm? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
5. Pakiet I, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,8 dł. 40mm? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
6. Pakiet I, poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,9 dł. 40mm? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
7. Pakiet I, poz. 13: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 1,6 dł. 40mm? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
8. Pakiet I, poz. 16: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do aspiracji leków i płynów z opakowań 
typ butelka,  posiadający wbudowany filtr  p / bakteryjny 0,45 mikrona , port iniekcyjny położony 
poniżej krawędzi górnej osłonki portu luer lock - zabezpieczający przed przypadkowym 
zainfekowaniem - oraz samo domykający się korek  w kolorze zielonym zabezpieczający  bezigłowy 
port iniekcyjny do strzykawek luer i luer-lock  - uniemożliwiający wypływ płynu podczas zmiany pozycji 
opakowania  oraz kompatybilny z wszystkimi rodzajami opakowań typ butelka , fiolka?  
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
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9. Pakiet I, poz. 17-20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 
przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności 
składanych ofert?  
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
10. Pakiet I, poz. 17-20: 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
11. Pakiet I, poz. 21: 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z działką elementarną 1,0 ml spełniających 
pozostałe wymagania SWIZ w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
12. Pakiet I, poz. 27: 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil 
Point z prowadnicą G 25 długość 90 mm? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 
13. Pakiet I, poz. 35: 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul dożylnych typu bezpiecznego wykonanej z PTFE ( 
podwójnie oczyszczony teflon ), samodomykalny port boczny, posiadający dwa szerokie wtopione  
paski kontrastujące w promieniach Rtg,  powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym paskom RTG, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
14. Pakiet III, poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza do podawania tlenu sterylnego o 
długości 213 cm?  
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
15. Pakiet nr III, poz. 13: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli maskę ochronną typu FFP3 z zaworem 
oddechowym umożliwiającym istotne zmniejszenie oporów oddechowych, ułatwiając swobodne 
oddychanie. 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
16. Pakiet 3, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu sterylnych, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
17. Pakiet 3, poz. 4-5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości 
intubacji w postaci dwóch półpierścieni, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
18. Pakiet 3, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej dla rurek w rozmiarze 6-11 
mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
19. Pakiet 3, poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki ustno-gardłowe typu Guedel opakowanie 
foliowe, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
20. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-13   
Czy Zamawiający wymaga igieł jednego producenta? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
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21. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-13   
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od 
rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, 
czy wycofania) 
 Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
 
22. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-13   
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w 
rozmiarze 1,1 i 1,2  o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz 
długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację 
korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur 
medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji  i ewakuacji ropni.  
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga – wymagania zgodnie z SIWZ 
 
23. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-13   
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: 
krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
 
24. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17-20 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza 
sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
  
25.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17-20 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na 
opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
  
26. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17-20 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed 
wysunięciem się tłoka ? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
 
27. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 22 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem 
tłoka? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
             
28. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 
medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą 
wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami 
niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że 
zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych 
oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wymaga 

 
29. Dotyczy SIWZ 
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? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
 
Dotyczy SIWZ 
30. 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. 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 
 



4 
 

31. Dotyczy SIWZ 
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” ? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 

  
32. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków 
transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie wymaga 

  
33. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie 
burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ? 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 
34. Pakiet II poz. 7- 9 
1/Czy cewniki Foley’a silikonowe mają posiadać fabrycznie w zestawie 10 ml strzykawkę pierwotnie 
napełnioną 10% roztworem gliceryny? Strzykawka wchodząca w skład zestawu jest odpowiednio 
przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta. 
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie , ale go nie wymaga 
 
2/ Czy cewnik Foley’a silikonowy ma być przezroczysty celem lepszej wizualizacji cieczy? 
Odpowied ź: TAK 
 
35. Pakiet II poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o poj. 12,5g 
spełniający pozostałe wymagania siwz.  
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza 
 
36. Pakiet II poz. 17 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o poj. 8,5g 
spełniający pozostałe wymagania siwz.  
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza 
 
37. Pakiet III poz. 4,5,8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów nie silikonowanych wykonanych z wysokiej 
jakości medycznego PCV. 
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza 
 
38. Pakiet  4 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w opakowaniu jednostkowym ma się znajdować instrukcja 
użycia ułatwiająca korzystanie z zestawu? 
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie , ale go nie wymaga 
 
 
 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 


