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LAS-405/1-PN/19-2016       Rybnik, dnia 17.06.2016 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów opatrunkowych oraz pościeli jednorazowej (zamówienie nr LAS-405-PN/19-2016) 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 18.05.2016 r., nr 2016/S 094-169119 
 
 
UWAGA – PONIŻSZE ZAPISY STANOWIĄ INTEGRALNA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WSKAZUJ Ą, W JAKI SPOSÓB WYKONAWCA MA SPORZ ĄDZIĆ 
OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WYJASNIEŃ I MODYFIKACJI UJ ĘTYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE. 

 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podan ą modyfikacj ę. 

Dotyczy pakietu 2 – wyroby z włókniny:  
Pytanie 1:  „Pozycja 1, 2: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku sterylnego, włókninowego z 

wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O w rozmiarze 6x7 cm. Dopuszczenie 
opatrunku o podanym rozmiarze umożliwi Państwu zwiększenie konkurencyjności, gdyż wg 
Naszej wiedzy tylko jedna Firma ma możliwość złożenia oferty na w/w pakiet.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący w pozycji nr 2 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższych pytaniach – przy zachowaniu dodatkowych wymag ań określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
W pozycji 1 zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania opisanego w pytaniu a sortymentu.  
 
Dotyczy pakietu 2 – wyroby z włókniny:  
Pytanie 2:  „Pozycja 1, 2: Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego Pakietu. 

Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a tym samym 
pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Dotyczy pakietu 8 – folie operacyjne z jodoformem:  
Pytanie 3:  „Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach powierzchni przylepnej 

60x46 cm?”  
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
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Pytanie 4:  „Pakiet 5, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy 

trzpień w kształcie krzyża?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 5:  „Pakiet 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: 

Poszewka 70 x 80 cm 
Poszwa 160 cm x 210 cm 
Prześcieradło 150 cm x 210 cm?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 6:  „Pakiet 9, poz. 1  Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli , w której kołdra ma zakładkę 

15 cm i poszewka na poduszkę ma zakładkę 10 cm?”  
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania – nie zmienia zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu.   
 
Pytanie 7:  „Pakiet 9, poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje kompletu pościeli  j.u. wykonanego z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze min 35 g/m2?Jjeżeli tak to prosimy o odstąpienie od normy 
PN EN 13795 gdyż norma ta odnosi się do obłożeń chirurgicznych, fartuchów 
chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych. Pościel j.u. niejałowa nie jest 
przeznaczona do stosowania na bloku operacyjnym w związku z tym wymaganie norma 
nie ma uzasadnienia.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący odst ępuje od żądania zaoferowania po ścieli z materiału zgodnego 
ze wskazan ą w formularzu cenowym norm ą, tym samym w formularzu cenowym w kolumnie 
„ Opis przedmiotu zamówienia ” nale ży dokona ć stosownego wykre ślenia.  
 
Pytanie 8: „Pakiet 9, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi o d wymogu by pościel posiadała 

przepuszczalność powietrza 3500-3600 g/m2/24 godz?” 
Odpowied ź 8:  Zamawiaj ący nie odst ępuje od tego wymagania – nie zmienia zapisów specyf ikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu.  
 
Pytanie 9:  „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 serwety bez opakowania z samoprzylepną 

etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji – pozostałe parametry bez zmian, co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie 
atrakcyjnej oferty cenowej?”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania asortyme ntu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 10 i 11 dotycz ą asortymentu : 
Pytanie 10:  „Pak.5 poz.1-3: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy, 

perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, który nie zniekształca się podczas 
namaczania co ułatwia późniejsze założenie opaski?”  

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania asortyme ntu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 11:  „Pak.9 poz1: Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży wykonanej z włókniny 

polipropylenowej w rozmiarze: 
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Gramatura: 35 g/m2, paraprzepuszczalność: 3579 g/m2 x 24h, bez zakładek, bez szwów overlock?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania asortyme ntu opisanego w pytaniu. 
Jednocze śnie zamawiaj ący wskazuje, że zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 7 odst ąpił 
od wymagania zgodno ści z ww. norm ą. 
 
Pytania 12-16 dotycz ą projektu umowy  
Pytanie 12:  „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. 
w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli 
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący wprowadza nast ępującą modyfikacj ę nadając nowe brzmienie 
dla § 1 ust. 4: „Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo realizowania zamówie ń na towar w ilo ściach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ogr aniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilo ściowym. Ograniczenie do 70% przedmiotu umowy nie st anowi odst ąpienia 
od umowy nawet w cz ęści i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek  roszcze ń, w tym 
odszkodowawczych”.  
 
Pytanie 13:  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie 

o następującej  (lub podobnej) treści: >>Ponadto strony dopuszczają podwyższenie lub 
obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR 
lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma 
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 
przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.<<? 
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby 
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował 
możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen 
w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania 
aneksu o zmianie umowy.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.   
 
Pytanie 14:  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo >>opóźnienia<< zostało 

zastąpione słowem >>zwłoki<<? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione 
przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez 
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na 
niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 
19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną 
za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 15:  „Jak należy rozumieć zwrot użyty w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto 

objętej  zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 
ust. 1 wzoru umowy słowa >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego 
pakietu<< zostały zastąpione słowami >>wartości brutto towaru, którego dotyczy 
zwłoka<<?  
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie 
naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru 
umowy.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru 



 

strona 4 z 4 

umowy odnosi si ę do warto ści dostawy brutto w ramach danego pakietu  objętej danym zamówie-
niem , a nie do warto ści całego pakietu.  
 
Pytanie 16:  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie 

o następującej (lub podobnej) treści: >>Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 
lit. a, b, c lub d Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy.<<? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest 
aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany 
do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.06.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
  

 
    


