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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie                                
z  art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku  dla  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy”.                                                    
nr postępowania: FAZ.2800. 4.2022-TP. 
 

Działając w oparciu o art.284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U 2021 poz. 1129.) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych 
niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1   
Dotyczy: 
Zadanie 1 
Poz. 1-49 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie w pełnym zakresie wszystkich złożonych przez nas próbek do 
przedmiotowego Zadania 1, przekazanych w postępowaniu Nr: FAZ.2800.92.2021-PN, pozostających nadal                            
w posiadaniu Zamawiającego oraz zaliczenie ich jako próbek do bieżącego postępowania Nr: FAZ.2800.4.2022-TP, 
informujemy iż próbki na dzień składania ofert są aktualne w bieżącym, przedmiotowym postępowaniu. 
Państwa zgoda, obniży koszty przygotowania oferty, a jednocześnie zapewni możliwość pełnej weryfikacji i badania 
ofert, zgodnie z zapisami siwz.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 27, 38 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek z 4 szt. do 2 szt.  prośba ta jest spowodowana 
tymczasowym brakiem większej ilości próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19). Państwa zgoda 
zapewni możliwość pełnej weryfikacji i badania ofert, zgodnie z zapisami siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Poz. 29 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym 
m.in. z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19) - prosimy o 
odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas kaniule dożylne, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu, 
tym bardziej, iż w poz. 27 i 28, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się tylko rozmiarem                               
od przedmiotowych wyrobów. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do 
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pozycji w Załączniku 1do SWZ i odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu                        

o takich samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
 
Pytanie 2  
Zadanie 1 poz.9,10 
Czy Zamawiający dopuści cylinder wykonany z polipropylenu a tłok z polietylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 1 poz.9 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 50szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 1 poz.12 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x32mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 1 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x32mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 1 poz.14 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 1 poz.15 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 1 poz.16 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 1 poz.17 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 1 poz.22 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x40mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 1 poz.26-29 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP? 
Odpowiedź: Nie. 
Zadanie 1 poz.26-29 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 2 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści trzy warstwy polipropylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 2 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści mocowanie na gumki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 2 poz.2 
Czy Zamawiający doprecyzuję czy w pozycji 2 też muszą spełniać wymóg długości troków będąc z elementami 
mocującymi na uszy? 
Odpowiedź: W poz. 2 nie muszą. 
Zadanie 2 poz.2,3 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 2 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści maskę 3warstwową wiązaną na troki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - maska czterowarstwowa. 
Zadanie 2 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści maskę typu II? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 3  
 
zadanie 1, poz. .5,9-10,23-24,30 
Czy zamawiający wydzieli poz.5,9-10,23-24,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział 
pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej               
z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konku-rencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
zadanie 1, poz. 24 
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w 
części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
zadanie 1, poz. 23-24 
czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Odpowiedź: Tak. 
zadnie 1, poz. 30 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 
 
Opracowały: 
D. Wójcik  
E. Duda 
E. Dyktyńska 
A. Kraj 
B. Kopeć 
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