
1 

 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 
w Korfantowie Sp. z o.o. 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
Pismo: PZP-225/05/2016  Korfantów dnia: 26.07.2016 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 ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
Pytanie 1 
Dot. Pakietu I, poz. 8, 30 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8, 30 do osobnego pakietu?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Dot. Pakietu I, poz. 9-25 
Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną, wchłanialną, z kwasu poliglikolowego, powlekaną 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i profilu podtrzymywania 
tkankowego po 2 tyg. 80%, po 3 tyg. 50%, po 4 tyg. 20%?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 3 

Dot. Pakietu I, poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 

Dot. Pakietu I, poz. 26-29 
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy z polidioksanonu, o 
profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, 
po 57 dniach 40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 5 

Dot. Pakietu VII 

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy cząstkowej do 3 dni roboczych, co wykonawcom z dalszych 

regionów umożliwi obniżenie kosztów transportu, co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie ceny 

oferty i przyczyni się do wzrostu konkurencji?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 

Dot. Pakietu VII 

Czy Zamawiający w Lp. 1 i 2 dopuści opakowania zawierające inne ilości niż 30 szt., przez co w 
zasadniczy sposób przyczyni się do wzrostu konkurencyjności? 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający zgadza się aby opakowanie zawierało nie mniej niż 15 szt. a nie więcej niż 30 szt. 

 

 
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 

 


