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LAS-423/2-PN/86-2017       Rybnik, dnia 24.10.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-423-PN/86-2017) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.10.2017 r., nr 602546-N-2017 
 

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

Uwaga: pytania od nr 1 do nr 3 dotycz ą pakietu nr 2 . 
Pytanie 1: „Czy zamawiający dopuści podkład w nawoju bibułowo foliowy ?” 
Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści podkład w nawoju włókinowy?” 
Odpowied ź 1 i 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniach. 

Pytanie 3: „Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę 50 m z przeliczeniem ilości?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza wycen ę za rolk ę 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilo ści. 
W przypadku zastosowania ww. rozwi ązania nale ży nanie ść odpowiednio zmiany w formularzu 
cenowym, tak by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował.  
 
Pytanie 4: „Pakiet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych rozmiar 

medium-large, minimum 6 klipsów w magazynku wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsow-
nicy?” 

Pytanie 5: „Pakiet 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład w roli wykonany z pulpy celulozowej laminowanej, miękki, 
wodoodporny, chłonny, wytrzymały?” 

Odpowied ź 4-5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniach. 
 
Pytanie 6: „Pakiet 4, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec sterylny na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem 
zabezpieczającym o wym. 80x130mm?” 

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: „Pakiet 4, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec pakowany a’2szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?” 



 

strona 2 z 3 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku 

przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść pod warunkiem zachowania aktualno ści 
złożonego o świadczenia wobec otrzymania informacji co do wykona wców, którzy zło żyli oferty 
w danym post ępowaniu. 

 
Pytanie 9: „Pakiet  Nr 2 – Podkład w nawoju 

Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł wykonanych z chłonnej warstwy celulozy i jednej 
warstwy nieprzemakalnej folii PE. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawia-
jącego.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 

 
Pytanie 10: „Pakiet nr 2, poz. 1 – Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego perforacji 

podkładu w nawoju.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia i formularzu ce nowym. 

 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert przetargowej, oświadczenia o bra-

ku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie nr 8. 
 

Pytanie 12: „1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 4: 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania 
terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 
ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % 
wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień 
opóźnienia i za każde naruszenie, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto opó źnionej 
części dostawy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % 
niezrealizowanej cz ęści  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 
umowy, w przypadkach, gdy: 
a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 
7 dni kalendarzowych, 
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 
3 dni od uznania reklamacji.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 13: „Czy Zamawiaj ący w pakiecie 5 dopuszcza:  

Poz.  1 worek stomijny zgodny z opisem w pakiecie, worki stomijne bez okienka 
Poz. 2-10 sprzęt somijny zgodny z opisem z SIWZ, worki stomijne bez uszek do paska 
Poz. 4 i 7 sprzęt somijny zgodny z opisem z SIWZ, worki stomijne bez okienka” 

Odpowied ź 13: 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. 
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Pytanie 14: „Czy Zamawiaj ący w pakiecie 5 dopuszcza:  

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych 
(worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane 
po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości 
sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd 
bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący oczekuje zaoferowania ceny za 1 sztuk ę, dopuszcza sposób 
pakowania wskazany w pytaniu.  

 
Pytanie 15: „Czy Zamawiaj ący w pakiecie 5 dopuszcza:  
 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie 

wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na 
Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury 
razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 
48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na 
adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą 
pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś 
z możliwości?” 

Odpowied ź 15: Wzór umowy nie wskazuje obowi ązku przesłania faktury wraz z dostaw ą, nato-
miast zgodnie z § 2 ust. 3 – do ka żdej dostawy wykonawca musi doł ączyć dokumenty potwierdza-
jące rodzaj, ilo ść i cenę towaru  będącego przedmiotem dostawy. Zamawiaj ący nie dopuszcza 
rozwi ązania polegaj ącego na przesyłaniu skanu faktury na adres email.  

 
Pytanie 16: „Pakiet 2, pozycja 1  – Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany, celulozowy, 

spełniający pozostałe parametry.” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 

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

składania ofert ustalony do dnia 27.10.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

             


