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LAS-491/1-PN/91-2017       Rybnik, dnia 07.12.2017 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podci śnieniowej wraz z u życzeniem urz ądzeń  
(zamówienie nr LAS-491-PN/91-2017 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 17.11.2017 r., nr 2017/S 221-458752 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 

Pytanie 1 : „Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje: 8-11, tj. Zestawy opatrunków jałowych 
do terapii podciśnieniowej ran, gazowe, tworząc z nich odrębny pakiet, co wpłynie 
na większą konkurencyjność ofert?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.   
 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 12-14, tj. Opatrunki z zawartością 
srebra nanokrystalicznego? Opisane wyroby są w ofercie jednego tylko producenta, 
ograniczają możliwość złożenia ofert pozostałym wykonawcom i wskazują na 
produkty konkretnej firmy, co jest naruszeniem Art. 29 pkt 1 i 2 obowiązującej 
Ustawy PZP.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej . Z wiedzy posiadanej przez Zamawiaj ącego 
produkt ten dost ępny jest u ró żnych dostawców. 
 

Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w pozycji 6, tj. Zbiornik do urządzenia o pojemności 250-300 ml 
[…] zechce dopuścić zbiornik o pojemności 800-1000 ml o pozostałych 
parametrach zgodnych z wymaganiami SIWZ? Korzystniejsze ze względów 
ekonomicznych oraz ze względu na wygodę stosowania terapii (rzadsza 
konieczność zmiany zbiornika) jest stosowanie zbiorników o pojemności większej 
niż 300 ml, zaś zbiornik 800 lub 1000 ml nie determinuje konieczności wypełniania 
go do poziomu maksymalnego, można zgromadzić w nim mniejsza ilość wydzieliny, 
co nie wpływa na działanie urządzenia, ani skuteczność terapii. Ponadto większa 
pojemność zbiornika jest przydatna w przypadku ran o silnym wysięku, wymaga 
rzadszej wymiany, co może skutkować oszczędnościami w zakresie zakupu 
akcesoriów zużywalnych do terapii podciśnieniowej (cena zbiornika 800-1000 ml 
jest taka sama, jak zbiornika 250-300 ml).” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia w poz. nr 6 asortymentu 
wskazanego w pytaniu – zbiornik o pojemno ści 800-1000 ml jest w poz. nr 7 pakietu. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalo ny do dnia 28/12/2017r.  do godziny 
10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
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