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LAS-520/2-PN/109-2017       Rybnik, dnia 11.01.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosow anych w ortopedii  
(zamówienie nr LAS-520-PN/109-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 15.12.2017 r., nr 2017/S 241-499755 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1 : „Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 zamiast parametrów wymaganych przez SIWZ weźmie 

pod uwagę ofertę na system: Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania 
cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony 
cement wraz z antybiotykiem – gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 40g. Nie 
wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 
3:1 System jest całkowicie bezzapachowy, chroniący przed narażeniem operatorów 
na opary monometru.” 

Odpowied ź 1: 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 dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. W takim wypadku w miej scach, w których Zamawiaj ący wprowadził 
zapisy dotycz ące użyczenia pomp, Wykonawca wpisuje „nie dotyczy – zgod nie z udzielon ą 
odpowiedzi ą na pytanie”.  
 
dotyczy Pakietu nr 2   
Pytanie 2: „ Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści również kotwice tytanowe  średnicy 3 mm, 5 mm 

i 6,5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym, jednorazowym podajniku zakończonym 
rekojeścią, zaopatrzone w dwie różnokolorowe nici (dotyczy śrub 5 i 6,5 mm)?” 

Odpowied ź 2: 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 dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 3:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 
przechowania (dot. § 1 ust. 1) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1), których wzory przesyłamy 
w załączeniu?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej 

kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 1)” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości 200 zł za każdy   

dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru 
lub jego części w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 (dotyczy zarówno 
pierwszej dostawy Depozytu, jak i jego uzupełniania lub wymiany) oraz w przypadku 
niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 2, 3, 4 i 12 lub w § 7 ust. 1 umowy, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
 

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

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 22.01.2018 r.  godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


