
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11; 

Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl  

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001 i ISO 14001 

Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,  
nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł 
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Pismo: PZP-225/02/2019                         Korfantów dnia: 13.02.2019 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 ” Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
 

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,6x40mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17 dopuści wycenę strzykawki wykonanej z poliproprylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 19, 20 dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych, z zakończeniem 
Luer-Lock, stosowanych w pompach infuzyjnych, wpisanych do instrukcji obsługi pomp MEDIMA S1? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9 (9.1-9.5) oraz poz. 10 do osobnego 
pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści wycenę kaniul o parametrach: 

”Kaniule do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć, wykonane z FEP. Kaniule posiadają filtr 
hydrofobowy zabezpieczającą przed zwrotnym wypływem krwi w momencie wkłucia, wtopione 2 nitki 
radiacyjne. Komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej 
brzegu koreczka” 

W rozmiarach: G17x45mm; G18x45mm; G20x32mm; G22x25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści wycenę kaniul o parametrach: 

„Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione 3 paski RTG, filtr 
hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem 
znajdującym się powyżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym ( 
G22-G18) lub plastikowo-metalowym zatrzaskiem (17G), nazwa producenta na wyrobie. Rozmiary G22 - G17”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
         Anna Kłonowska 
 


