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LAS-253/1-PN/55-2017       Rybnik, dnia 07.06.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych 
 (zamówienie nr LAS-253-PN/55-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.06.2017 r., nr 522900 - 2017  
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 9 
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestawy 
doszynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze 4,7Fr zamiast 5Fr? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 

Pytanie 2: dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 8,9 
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycje nr 8,9? 
Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne 
spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, 
iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również 
podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich 
zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów 
polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ z uwagi na brak mo żliwo ści wydłu żenia 
procedury, która jest z terminem realizacji 3 m-ce.  

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 09.06.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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