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ZK/20/2020                                                                          Korfantów dnia: 07.01.2021r. 
 
  

O D P O W I E D Z I 
na pytania 

 

Dotyczy: Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni. 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców.  

Pytanie nr 1:  
Dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający oczekuje opakowań w: 
poz. 1  a’100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/ pcs 
poz. 2  a’250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs 
poz. 3  a’100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/pcs 
poz. 4  a’250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs 
poz. 5  a’250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs 
poz. 6  a’100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/pcs  
poz. 7  a’250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs 
poz. 8  a’500 szt. / Zamawiający oczekuje: 500 szt/pcs  

 
 
Pytanie nr 2:  
Dot. Pakietu nr 6,Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej ilości rękawów papierowo-foliowych oczekuje? 
Np. dla poz.2; oczekuje 8 rolek 200 m, tj. 1600 m, czy 8 rolek 100 m, tj. 800 m? 
Stanowisko Zamawiającego:  
Rękawy płaskie we wszystkich szerokościach długości 200mb. Rękawy z fałdą we wszystkich pozycjach długości 

100mb  

Pytanie nr 3:  
Dot. Pakietu nr 6, poz, 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 200/50 ?  
Stanowisko Zamawiającego:  
Pakiet nr 6. Pozycja 10 – tak, Zamawiający dopuszcza rękawy o innym rozmiarze niż podane w zamówieniu. 

Pytanie nr 4:  
Dot. Pakietu nr 6, poz, 12 Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 380/80 ?  
Stanowisko Zamawiającego:  
Pakiet nr 6. Pozycja 12 – tak, Zamawiający dopuszcza rękawy o innym rozmiarze niż podane w zamówieniu.  

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii 

oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia 

wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul 

pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę 

dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w 

zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby 

termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną 

sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Stanowisko Zamawiającego:  
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Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul, o 

których mowa powyżej.  

 
Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii 

oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia 

wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o 

dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 

COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy 

problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii? 

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający będzie postępował zgodnie z treścią istotnych warunków Umowy.  
 
Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii 

oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia 

wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie 

wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie 

możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez 

niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?  

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający nie wprowadzi zapisu, o którym mowa powyżej.  
 
Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków 

epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 

wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul 

pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze 

względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy 

Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana 

do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką 

mamy obecnie do czynienia? 

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul, o których 
mowa powyżej.  
 
 
Pytanie nr 9: 

Czy w pakiecie nr III poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, neutralizujący i myjący środek do 

stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w swoim 



Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 
     48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11; e-mail ocr@ocr.pl; www.ocr.pl 

 

 

 

 

 

Jesteśmy certifikowani według wymagań 

 ISO 9001:2000 i ISO 14001 

 
 
 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,  

tel. 77 43 44 000, fax 077 43 44 004 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, 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 

 

3 

składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów, maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi 

<10 ppm, gęstość produktu 1,2 g/cm³, dozowanie 1-2ml/l? 

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 10: 

Czy w pakiecie nr III poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny środek płuczący zawierający środki 

powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące, do użycia w myjniach 

dezynfektorach, nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych, do 

szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i 

dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, substancje aktywne: <25% alkliloetoksylowany-n-butyloeter, <10% 

N-acylo-L-glutaminian sodu, <1%chlorek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu? 

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 10: 

Czy w pakiecie nr III poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny środek do mycia w 

myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i 

denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także 

wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, który usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym 

również VCJD >2log, nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach 

ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, 

tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji, nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako 

środek niebezpieczny, dozowanie 5-7 ml/l? 

Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy pakietu nr IV, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o podanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający 
wymaga oraz ewentualne dopuszczenie opakowania 500 sztuk testów + przyrząd PCD?  
Stanowisko Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 500 sztuk/pcs  wskaźników z przyrządem PCD -6 opakowań. 
 
Pytanie nr 12: 
Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści koperty na zaprotokołowanie 15 cykli?  
Stanowisko Zamawiającego:  
Tak. Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 13: 
Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 3h lub standardowe testy z 
odczytem w czasie 24h?  
Stanowisko Zamawiającego:  
W zamówieniu istnieje zapis wyraźnie oddzielający wskaźniki biologiczne do sterylizacji para wodą na 24h oraz 

szybkiego odczytu. Zamawiający może jedynie odpowiedzieć na propozycje wskaźników biologicznych o 

odczycie 24h do stosowania w oferowanym inkubatorze wielozakresowym i z nim kompatybilne- Tak.  

Pytanie nr 14: 
Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 9: Uprzejmie prosimy o podanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający 
wymaga?  
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Stanowisko Zamawiającego:  
Opakowanie 100szt/pcs.  
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis o odczycie 12h co jedynie nieznacznie różni się od 
pierwotnie opisanego? 
Stanowisko Zamawiającego:  
Tak. Zamawiający dopuszcza.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, tj. z 8 stycznia 2021r. 
zmienia się na 12 stycznia 2021r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.  

 

                                                                                Zamawiający 

       Wojciech Machelski – Prezes Zarządu  


