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LAS-252/1-PN/58-2017       Rybnik, dnia 27.07.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-252-PN/58-2017) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 30.06.2017 r., nr 2017/S 123-248836 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-
szych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „PAKIET NR 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki umożliwiającej 
szczelne połączenie jej z workiem stomijnym, w rozmiarze 45 mm, bez kryzy posiadającej 
włókna bawełniane?” 

Pytanie 2: „PAKIET NR 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki umożliwiającej 
szczelne połączenie jej z workiem stomijnym, w rozmiarze 70 mm, bez kryzy posiadającej 
włókna bawełniane?” 

Odpowied ź 1-2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 3: „PAKIET NR 3, pozycja 5: Prosimy o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 4: „PAKIET NR 3, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka przylepcem 

o wysokich właściwościach przylepnych i gojących w rozmiarze do docięcia 13-90mm?” 
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 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 z cewnikiem w rozmiarze 4,7 zamiast 5Fr?” 

Odpowied ź 5: 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 – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 6: „dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr 13 

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 cewniki o długości 69cm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?” 
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Odpowied ź 6: 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 – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 

 
Pytanie 7: „dotyczy Pakiet nr 6, pozycje nr 8,9,13 

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 i 13?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 07.08.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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