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Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/12/2012  Korfantów dnia: 2012-10-26 

 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-24 i 25 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 trybie przetargu nieograniczonego, na Sukcesywna dostawa środków 

dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr VII worków foliowych poz. Od 1 do 12 i 

utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu bez papieru toaletowego i ręczników 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w ww. zakresie.  

2.  Pakiet VIII poz.3 

Czy Zamawiający dopuści kaczkę  jednorazowego użytku o wymiarach długość 18 cm 

szerokość 11 cm wysokość  6,5  cm o pojemności 850ml. pakowane w karton 96 sztuk? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w ww. zakresie. 

 

3.  Pakiet VIII poz.4 

Czy Zamawiający dopuści nerkę  jednorazowego użytku o wymiarach długość 25,5 cm 

szerokość 14 cm wysokość  4,8 cm o pojemności 700 l. pakowane w karton 600 sztuk? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w ww. zakresie. 

 

4. Pakiet VIII poz.5 

Czy Zamawiający pisząc „żel” ma na myśli pochłaniacz płynów? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający  pisząc „żel”  miał na myśli żel – proszek w postaci saszetek  o wysokiej 

chłonności, zapobiegający  rozlewaniu płynów. Saszetkę (bez otwierania) umieszcza się 

w kaczce lub basenie przed podaniem pacjentowi, a następnie utylizuje w maceratorze. 
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5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr VII worków foliowych poz. od 1 do 12 i 

utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu bez papieru toaletowego i ręczników 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w ww. zakresie.  

 

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 

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

