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LAS-434/3-PN/84-2017       Rybnik, dnia 20.11.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałó w opatrunkowych 

(zamówienie nr LAS-434-PN/84-2017) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 12.10.2017 r., nr 2017/S 196-402438 
 

 W związku z wniesionym dalszym zapytaniem (wpłyn ęło po terminie zobowi ązującym na 
udzielenie odpowiedzi), zamawiaj ący udziela poni ższej odpowiedzi (numeracja pyta ń stanowi 
kontynuacj ę w stosunku do wcze śniejszego pisma) oraz maj ąc na uwadze racjonalno ść 
gospodarowania środkami publicznymi wprowadza modyfikacj ę dotycz ącą odpowiedzi na 
pytanie nr 54  zawarte w pi śmie wyja śnienie – modyfikacja 2 z dnia 09.11.2017 r. 
 
Pytanie 73: „PAKIET NR 9  Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obecnie 

u Państwa stosowanych, zestawów do zakładania szwów, gdzie wszystkie komponenty 
zestawu umieszczone są na tacce typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, która może 
posłużyć jako pojemnik na odpadki? Pozostałe parametry i skład bez zmian”. 

Odpowied ź 73: 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. 
UWAGA! Zamawiaj ący koryguje tre ść odpowiedzi na pyt. nr 54 do brzmienia jak wy żej, w zwi ązku 
z czym odpowied ź na pyt. nr 54 z dnia 09.11.2017 r. nale ży uznać za niewła ściw ą. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin 
otwarcia ofert, który ustalony został na dzie ń 22.11.2017 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść 
zachowania zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a oraz art. 38 ust  4 w związku z art. 38 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża termin 
składania ofert o czas niezb ędny do wprowadzenia zmian w ofertach oraz termin wn oszenia 
wadium do dnia 27.11.2017 r.  do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym samym 
dniu o godzinie 10.30 . 
 

Jednocześnie zamawiający informuje, że wprowadzona zmiana ma charakter doprecyzowujący 
wymagania zamawiającego, a jednocześnie nie jest zmiana istotną, stąd zamawiający pomimo 
dokonanej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (zmiana dotycząca daty składania i otwarcia ofert) 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert tylko o czas niezbędny do złożenia oferty, a nie o czas 
wynikający z art. 12a pkt 1 ppkt1). 
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