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LAS-514/1-PN/105-2017       Rybnik, dnia 14.12.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawy materiałów opatrunkowych: plastrów i przyle pców 
(zamówienie nr LAS-514-PN/105-2017 ) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 627755-N-2017 z dnia 07.12.2017r. 

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

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 15, 16, 17 i 18, co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 
atrakcyjnej oferty cenowej?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 2: „PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania. Pozwoli to na 
złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 3: „PALSTRY I PRZYLEPCE poz. 14-18 
 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania. Pozwoli to na 

złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 4: „PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do wenflonów w rozmiarze 8 x 6 cm.” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu w rozmiarze o pisanym 
w pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem, poniewa ż spełnia on wymagania opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 5: „PLASTRY I PRZYLEPCE poz. 14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do wenflonów w klasie IIa.” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
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Pytanie 6: „Poz. nr 3-5  – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców tkaninowych 
 o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu 
cenowym ustalonych niniejszym pismem. W przypadku z aoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by 
z oferty jasno wynikało, co wykonawca zaoferował, a  w kolumnie „ Szacunkowa ilo ść jedn. 
miary ” skorygowa ć ilość asortymentu: w poz. 3 -1 440 szt., w poz.4- 3 600 szt., w poz. 5-900 szt. 
 
Pytanie 7: „Poz. nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary było opakowanie 1x5szt, czyli 

szacunkowa ilość j.m. wynosi 12 000 opakowań a’5szt.?” 
Pytanie 8: „Poz. nr 2 - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary było opakowanie 1x3szt., czyli 

szacunkowa ilość j.m. wynosi 15 000 opakowań a’3szt.?” 
Pytanie 9: „Poz. nr 3-11, 14-18  – Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary była sztuka?” 
Pytanie 10: „Poz. nr 12,13  - Czy Zamawiający oczekuje aby jednostką miary był metr?” 
Odpowied ź 7-10: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż w pozycjach 1 i 2 jednostka miary jest 
komplet/opakowanie (zawieraj ące 5 saszetek w opakowaniu zgodnie z kolumn ą „ Rozmiar ” tj. 5 x  
3 mm x 75 mm - 76 mm, w pozycjach 3-11 oraz 14-18 j ednostk ą miary jest 1 sztuka, za ś 
w pozycjach 12, 13 - jednostk ą miary jest 1 metr. 
Zamawiaj ący wyja śnia, i ż oczekuje wyceny we wskazanej pozycji 1 saszetki /o pakowania 
zawieraj ącej 5 szt. przylepca w rozmiarze 3 mm x 75 mm - 76 mm.  
 
Pytanie 11: „Czy w poz. 3-9 Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przylepce były umieszczone na  
  plastikowej szpuli?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
– wymaga, by przylepce we wskazanych pozycjach umiesz czone były na plastikowej szpuli. 
 
Pytanie 12: „Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx1,25cm pakowany po 24 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 13: „Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx2,5cm pakowany po 12 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 14:  „Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5mx5cm pakowany po 6 szt. 

z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 15: „Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 24 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 16: „Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 12 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 17: „Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 6 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Pytanie 18: „Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści przylepiec, który nie jest perforowany pakowany po 12 

szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowied ź 12-18: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia  w zakresie perforacji – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego 
w pytaniu (dot. pytania nr 18). Jednocze śnie informuje, że dopuszcza ró żny sposób 
konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunki em zachowania wymogu, zgodnie  
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z informacja zawart ą w formularzu cenowym tj. „Zamawiaj ący wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 
były pakowane ka żdy osobno a ’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami  
zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby ka żdy przylepiec umieszczony był na 
plastikowej szpuli”. Dodatkowo Zamawiaj ący informuje, że Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty 
na ilo ści okre ślone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalno ść ofert, natomiast 
zakupy dokonywane b ędą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawc ę. 
 
Zapytania od nr 19 do nr 23 dotycz ą treści wzoru umowy:  
Pytanie 19: „Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku 
do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników 
cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%?” 

Odpowied ź 19: : Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 20: „Dot. §3 ust. 1 - w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż 

wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwa ze względu 
na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu 
umowy treści §1 ust. 3 pkt. b) lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny 
i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy, poniewa ż aktualne brzmienie ww. zapisu we wzorze umowy mie ści si ę  
w dyspozycji art. 140 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -  Prawo zamówie ń publicznych. 
 
Pytanie 21: „Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni 

od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?” 
Odpowied ź 21: Tak, Zamawiaj ący potwierdza. 
 
Pytanie 22: „Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §5 słowa „opóźnienia” i „opóźnienie” zamienić 

słowami „zwłoki” i „zwłoka”?” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 23: „Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 1 i nadanie następującego brzmienia: 

„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 brutto części niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 24: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach od nr 3 do nr 9 przylepce nawinięte 

na rolkę z tworzywa sztucznego.” 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia  
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.   
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Pytanie 25: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach od nr 3 do nr 9 przylepce 
w opakowaniach a’6 sztuk, a’12 sztuk i a’24 w zależności od szerokości przylepców, i tak 
dla szerokości: 1,25cm opakowania a’ 24 sztuki, 2,5cm opakowania a’ 12 sztuk, 5cm 
opakowania a’ 6 sztuk.” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza ró żny sposób konfekcjonowania 
opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wym ogu, zgodnie z informacja zawart ą 
w formularzu cenowym tj. „Zamawiaj ący wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane 
każdy osobno a ’1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami  zasadniczymi 
dla wyrobów medycznych) oraz aby ka żdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli .” 
 
Pytanie 26: „Pozycja 4,7,9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych 

a’12 szt. w kartonik?” 
Pytanie 27: „Pozycja 5,8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych 

a’6 szt. w kartonik?” 
Pytanie 28: „Pozycja 3,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych 

a’24 szt. w kartonik?” 
Odpowied ź 26-28: Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza ró żny sposób konfekcjonowania 
opakowania zbiorczego, pod warunkiem zachowania wym ogu, zgodnie z informacja zawart ą w 
formularzu cenowym tj. „Zamawiaj ący wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane k ażdy 
osobno a ’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami  zasadniczymi dla wyrobów 
medycznych) oraz aby ka żdy przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli .” Dodatkowo 
Zamawiaj ący informuje, że Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty na ilo ści okre ślone  
w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalno ść ofert, natomiast zakupy dokonywane b ędą 
w opakowaniach deklarowanych przez wykonawc ę. 
 
Pytanie 29: „Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. zbiorcze (kartonik) 

z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie wyra ża zgodę na wycen ę za op. Zbiorcze oraz na przeliczenie 
zamawianych ilo ści i zaokr ąglenie do pełnych opakowa ń w gór ę, gdyż spowodowałoby to  brak 
porównywalno ści ofert.  Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza ró żny sposób 
konfekcjonowania opakowania zbiorczego, pod warunki em zachowania wymogu, zgodnie z 
informacja zawart ą w formularzu cenowym tj. „Zamawiaj ący wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 
były pakowane ka żdy osobno a ’ 1 szt. (oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami  
zasadniczymi dla wyrobów medycznych) oraz aby ka żdy przylepiec umieszczony był na 
plastikowej szpuli.” Dodatkowo Zamawiaj ący informuje, że Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty 
na ilo ści okre ślone w formularzu cenowym, z uwagi na porównywalno ść ofert, natomiast 
zakupy dokonywane b ędą w opakowaniach deklarowanych przez wykonawc ę. 
  
Pytanie 30: „Pozycja 6-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na plastikowej 

rolce?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
– wymaga, by przylepce we wskazanych pozycjach umiesz czone były na plastikowej szpuli. 
 
Pytanie 31: „Pozycja 12,13 Czy jednostką miary w tych pozycjach jest 1 m?” 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż w pozycjach 12, 13 - jednostk ą miary jest 1 metr. 
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Pytanie 32: „Pozycja 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości?” 

Pytanie 33: „Pozycja 15-17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’30 szt. 
z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?” 

Pytanie 34: „Pozycja 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’25 szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?” 

Odpowied ź 32-34: Zamawiaj ący nie wyra ża zgodę na wycen ę za op. Zbiorcze oraz na 
przeliczenie zamawianych ilo ści i zaokr ąglenie do pełnych opakowa ń w gór ę, gdy ż 
spowodowałoby to  brak porównywalno ści ofert.  Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że 
dopuszcza ró żny sposób konfekcjonowania opakowania zbiorczego, p od warunkiem 
zachowania wymogu, zgodnie z informacja zawart ą w formularzu cenowym tj. „Zamawiaj ący 
wymaga, aby przylepce w poz. 3-9 były pakowane ka żdy osobno a ’ 1 szt. (oznakowanie 
opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wy robów medycznych) oraz aby ka żdy 
przylepiec umieszczony był na plastikowej szpuli.” Dodatkowo Zamawiaj ący informuje, że 
Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty na ilo ści okre ślone w formularzu cenowym, z uwagi na 
porównywalno ść ofert, natomiast zakupy dokonywane b ędą w opakowaniach deklarowanych 
przez wykonawc ę. 
 
 Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 18.12.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


