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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym  w  trybie  przetarg  nieograniczony,  na " Sukcesywne  dostawy  sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-
225/01/10. 

Pytanie 1 – pakiet nr IV poz.21. 
Prosimy o wyjaśnienie, jaki rozmiar igły ma na myśli Zamawiający. Informujemy, że na 
rynku nie ma dostępnej igły do znieczuleń typ Quincki w rozmiarze G16x60
odpowiedź:
Igła do znieczuleń Quincki w rozmiarze G18x75.

Pytanie 2 – pakiet nr IV poz.30. 
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  dopuści  igłę  do  znieczuleń  splotów  w 

rozmiarze 20G, 0,90x150?
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli  z  Pakietu  IV pozycje  38,40  i  45 zawierające  przyrządy do przetaczania  płynów 
infuzyjnych,  przyrządy  do  przetaczania  krwi  i  przedłużacze  w  jeden  osobny  pakiet 
producencki (np. Pakiet IV a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w 
razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 
Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując 
jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w 
określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej 
części  pozwoli  na  startowanie  w  przetargu  większej  liczbie  wykonawców,  a  przez  to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli  z Pakietu IV pozycje 33, 34~ 35,36 i 37 zawierające kaniule i koreczki w jeden 
osobny pakiet  producencki  (np.  Pakiet  IVa)  i  umożliwi  składanie  ofert  wyłącznie  na  ten 
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asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 
tego zadania. 
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę, 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 
Dotyczy Pakietu IV pozycji 33-36 
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej 
konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne bez filtra hydrofobowego. 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – pakiet nr IV poz.17.
Dotyczy Pakietu IV pozycji 33-36 
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej 
konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne pakowane w opakowanie typu tyvec. 
odpowiedź:
NIE, zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 7 
Czy  Zamawiający  wydzieli  z  pakietu  poz.  6  -  staplery  i  utworzy  oddzielny  pakiet,  co 
umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym Zamawiającemu 
uzyskanie konkurencyjnej ceny za pakiet? 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 
Czy  Zamawiający  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej  konkurencji  dopuści  system 
konkurencyjny do opisanego, charakteryzujący się kanistrami i wkładami o pojemności 1,2 i 
3  L.  Kanistry  nie  posiadają  żadnych  przyłączeń  (wszystkie  w  pokrywie  wkładów)  co 
umożliwia ich dokładniejszą sterylizację. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, 
próżnia) o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączenie drenów. Filtr hydrofobowy i 
antybakteryjny skutecznie zabezpiecza przed zasysaniem treści do próżni i przed zwrotnym 
przepływem w kierunku pacjenta. Mocowniki do szyn są ręcznie regulowane. 
odpowiedź:
NIE, zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga aby na każdym. wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana 
data  ważności  co  jest  uwarunkowane  terminem  przydatności  i  skuteczności  filtrów  we 
wkładzie? 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 
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Czy Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączy co umożliwia ich 
dokładniejszą sterylizację 
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 11 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie torebki  papierowo-foliowej  w rozmiarze 
130x350?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie torebki  papierowo-foliowej  w rozmiarze 
300x450?
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści,  aby w poz.  4 serweta dolna miała  rozmiar  180x180 cm, przy 
jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 14 
Czy Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  w poz.  2  i  4  „serweta  wyposażona  w 
warstwę chłonną” miał na myśli dodatkową warstwę chłonną co na pewno zwiększa walory 
fizykochemiczne oferowanych zestawów?
odpowiedź:
TAK.

Pytanie 15 – Pakiet nr VII poz. 5
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  jałowego  fartucha  wykonanego  z 
włókniny foliowanej w kolorze białym?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 16 – Pakiet nr VII poz. 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwie wykonanych z 
grubej białej włókniny?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 17 – Pakiet nr IX poz. 1
 Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  serwet  do  operacji  stawu 
biodrowego w następującym składzie: 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika 
Mayo 80 x 145 cm 
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1 serweta operacyjna dwuwarstwowa o gramaturze 54 91m2 75 x 90 cm 
1  serweta  operacyjna  dwuwarstwowa  o  gramaturze  54  g/m2  150.x  200  cm 1  osłona  na 
kończynę 35 x 120 cm 
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 
1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm; wycięcie nU" 6,5 X 95 cm 2 taśmy 
samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ? 
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 18 – Pakiet nr IX poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
stawu kolanowego w następującym składzie: 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika 
Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta operacyjna 150 X 175 cm 
1 osłona na kończynę 25 X 80 cm 
1  serweta  do  obłożenia  kończyny  z  elastycznym.  samouszczelniającym  się  otworem oraz 
uchwytem Velero do mocowania kabli i drenów 200 x 320 cm; 0 5 x 7 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 X 33 cm ?
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 19 – Pakiet nr IX poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uniwersalnego zestawu serwet w 
następującym składzie: 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika 
Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Oraz  dodatkowo  dołączoną  do  zestawu  odrębnie  pakowaną  dwusekcyjną  kieszeń 
samoprzylepną o rozmiarze 43 cm x 38 cm? 
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 20 – Pakiet nr IX poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji 
kończyny W następującym składzie: 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika 
Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta operacyjna 150 x 175 cm 
1 osłona na kończynę 25 X 80 cm 
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1 serweta  do obłożenia  kończyny  z  elastycznym,  samouszczelniającyrn  się  otworem oraz 
uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 200 x 320 cm; 0 5 x 7 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ? 
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 21 – Pakiet nr IX poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji kręgosłupa 
wykonanego z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze ok. 54 g/m~ w następującym składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy 150x1 00 cm 
1 serweta samoprzylepna (głowa) 170,,175 cm 
1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 om 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm? 
odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 22 – Pakiet nr IX poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z dwuwarstwowej 
włókniny O rozmiarze 150 x 200cm? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na wyżej zadane pytanie prosimy Zamawiającego o 
wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia. 
odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 23 – Pakiet nr IX poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kamerę o rozmiarze 13x250 
cm?
odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24 – Pakiet nr IX poz. 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 150x240 cm?
odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgody.
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