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LAS-630/2-NS/268-2016                                                                 Rybnik, dnia 01.06.2016 r. 
 
Dotyczy post ępowania na: 

 
dostawy staplerów okr ężnych 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których 
wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

Pytanie 1:  „Zadanie 1, pozycja 1  – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 
następującego asortymentu, obok obecnych zapisów SIWZ: >>Stapler okrężny 
jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21mm, 
25mm, 28mm, 31mm i 33mm z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki 
wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia 
na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21mm, 25mm i 28 mm możliwość 
wyboru wysokości zszywki – 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem; w średnicy 31 
mm i 33mm zszywka o wys. 4,8 mm przed zamknięciem; stapler o długości 
standardowej lub laparoskopowy.<< Zamawiający określi długość, średnicę staplera 
oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie 
staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34. Pozostałe parametry zgodne z opisem.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3:  „Prosimy o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, zakrzywionego 

w wymaganych rozmiarach z płynnie regulowaną skalą docisku tkanki w zakresie 
grubości tkanki 1-2,5mm” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owy ższym 
pytaniu, przy zachowaniu wszelkich wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego, jednak 
nie stawia takiego wymagania. 

 

W związku z powy ższym aktualny pozostaje termin składania ofert, tj.  do dnia 
03.06.2016 r. do godziny 14.00. 

 
Wykonawcy, którzy wcze śniej zło żyli oferty nie uwzgl ędniaj ące ww. modyfikacji maj ą 

możliwo ść zmiany poprzez zło żenie kolejnej oferty z informacj ą, że stanowi ona zmian ę do 
oferty wcze śniej zło żonej, tak by jednoznacznie wynikało ze zło żonych dokumentów, jaka 
jest ostateczna wi ążąca oferta wykonawcy.  
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