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WYJAŚNIENIA

DOTYCZY : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum 
Onkologii nr sprawy 34/ZOF/2019

W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich 
zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. Dotyczy pakietu 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek w ramach pakietu nr 4 do 1 rolki?
Odpowiedź: Tak, Wymagamy 5 szt. podkładów -  a nie rolek.

2. Dotyczy pakietu 1, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w regulowaną dyszą Venturi’ego, umożliwiającą 
ustawienie następujących stężeń tlenu: 24%, 28%, 30% (dysza zielona) lub 35%, 40%, 50% (dysza biała)? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wydzielenie tej pozycji do 

osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
3. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1,3,4
Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności min.350 %?

Odpowiedź: Nie.
4. Dotyczy pakiet nr 2, pozycja 1,3,4
Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania 
wg normy EN 13795:2011+A1:2013.
Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej 
mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej 
skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na 
przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H20, zapewniają 
wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i 
infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z 
wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także 
wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla 
pacjenta.
Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby 
stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, 
gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym 
poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 
serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.
Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
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5. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości?
Odpowiedź: Tak.
6. Dotyczy pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwety na stolik MAYO o wym. 140 cm x 80 z folią o płaskiej strukturze? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
7. Dotyczy pakiet nr 2 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści osłony o grubości folii 50g/2 z dwoma taśmami?

Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
8. Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo w kształcie worka 
z zewnętrzną warstwą chłonnej włókniny o chłonności min. 450%? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zgoda.
9. Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 14 x 250 cm? Pozostałe 

parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgoda.
10. Dotyczy Projekt Umowy § 6, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania 
kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- pkt a) - do kwoty 1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia
- pkt b) - do kwoty 1% wartości brutto towaru wadliwego
- pkt c) - do kwoty 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, 
nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu 
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację

zasad ich naliczania, jak na wstępie
Odpowiedź: Brak zgody - zgodnie z Projektem Umowy.

11. Dotyczy pakietu 1, poz.7, poz. 9-10
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7,9-10 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji 
konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej 
wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
12. Dotyczy pakietu 3, poz. 1-2,6
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2,6 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja 
będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w 
stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zgodnie z OWZ.
13. Dotyczy pakietu 3, poz. 1
Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 
60 cm x długość rolki 40 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze - 1 x 1 8  g/m2 , natomiast folia 
PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
14. Dotyczy pakietu 3, poz. 1
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x 
warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
15. Dotyczy pakietu 3, poz. 2
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm, 80 sztuk blistrów w pudełku z dyspenserem? 
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
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16. Dotyczy pakietu 3, poz. 2
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe 
wymagania bez zmian?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

17. Dotyczy pakietu 3, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe lOszt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgoda.

18. Dotyczy pakietu 3, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem 
z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
19. Dotyczy pakietu 3, poz. 6
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem 
z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź: Dopuszczamy mankiet bawełniany lub z gumką.

20. Dotyczy pakietu 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x 
warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
21. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w ww. pakiecie do 1 szt. (1 rolki). 
Odpowiedź: Tak, Wymagamy 5 szt. podkładów -  a nie rolek,
22. Dotyczy wzoru umowy -  §2 ust. 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w ww. paragrafie ma na myśli 3 dni robocze, czy 3 dni 
kalendarzowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopisuje w §2 ust. 3 Projektu umowy 3 dni robocze.
23. Dotyczy pakietu 6
Czy Zamawiający w pakiecie 6 oczekuje zaoferowania pakietu składającego się z 10 opakowań testów 
biologicznych pakowanych po 50 szt (500 szt testów) i jednego autoczytnika. Pozostałe parametry zgodne 
zSIWZ?
Odpowiedź: Tak.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 23.07.2019r. na 24.07.2019r.
Godziny bez zmian.

Sporządziła: Zatwierdził:
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