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LAS-527/2-PN/108-2017       Rybnik, dnia 22.01.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych chirurgicznych (zamówienie nr LAS-527-PN/108-2017) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 21.12.2017 r., nr 2017/S 245-511568 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1 : „Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie oferty 

na staplery okrężne zakrzywione z blokadą przypadkowego oddania strrzału, 
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 
od 1 mm do 2,5 mm. 
Rozmiar 21, 24 mm (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm) 
Rozmiar 26, 29, 32, 34 mm (wysokość otwartej zszywki 5,0 mm)” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty 

z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek 
w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Bez obrotowego ostrza. Staplery pokryte powłoką antyrefleksyjną. 
Rozmiary staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,2 
mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej - 
endoskopowej,  Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką 
w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 
dostępne w wersji krótkiej prostej.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 wymaga staplera liniowego z nożem o długości 
linii szwu 61 mm załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) i 
grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)? 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący w pozycji nr 2 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
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Pytanie 4: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 wymaga ładunku do staplera liniowego z nożem 

o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) 
oraz grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący w pozycji nr 3 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 wymaga staplera liniowego z nożem o długości 

linii szwu 81 mm załadowanego ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej 
zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący w pozycji nr 4 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 5 wymaga  ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 
mm) oraz grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)?”  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący w pozycji nr 5 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 6 wymaga staplera liniowego z nożem o długości 

linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) oraz grubej 
(wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący w pozycji nr 6 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 7  wymaga  ładunku do staplera liniowego z 

nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 
mm) oraz grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący w pozycji nr 7 dopuszcza zaoferowanie asortyment u pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
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Pytanie 9: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8 i 9 dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, 
monofilament , kolor fioletowy, którego całkowity okres absorpcji wynosi ok. 30 tygodni? ” 

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: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja  9 dopuści igłę okrągło-tnącą?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z 

kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 
1,0 - 2,0 mm.  Sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana blokada 
przypadkowego oddania strzału. Staplery pokryte powłoką antyrefleksyjną. Rozmiary 
staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,2 mm, dla 
pozostałych rozmiarów 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej - endoskopowej,  
Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie 
pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne w wersji 
krótkiej prostej?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący w pakiecie nr 3 dopuszcza zaoferowanie asortymen tu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 wymaga, aby retraktor był dostępny również 

w wersji z nakładką z uszczelką umożliwiającą wprowadzenie trokara do zabiegów 
laparoskopowych?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący w pakiecie nr 5 pozycja nr 2 dopuszcza zaoferowa nie asortymentu 
pierwotnie okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści szew z haczykami w postaci jednokierunkowo 

rozmieszczonych rowków na części szwu, zakończony pętlą ? Pozostałe parametry bez 
zmian.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący w pakiecie nr 6 dopuszcza zaoferowanie asortymen tu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 14: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 10 >>narzędzie 

jednorazowego użytku do automatycznego zakładania szwu kapciuchowego, o szerokości 
65 mm lub 45 mm<<, do osobnego pakietu” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
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Pytanie 15: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 

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 niedostarczonego w terminie/ 
wadliwego towaru.”  

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 

Pytanie 16: „Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 5 poz. 1  Retraktor składający się z dwóch 
pierścieni: górny pierścień typu quad-ring (czworokątny) i dolny typu o-ring?” 

Odpowied ź 16:Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówieni a. 
 
Pytanie 17: „Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 5 poz. 4 do odrębnego pakietu?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 18: „Czy Zamawiaj ący dopu ści w Pakiecie nr 2  Staplery skórne gdzie zszywki wykonane są           

 z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wys.4,4mm szer.7,3mm i grubości 0,6mm?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony          

z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 
1mm do 2,5mm i wysokością zszywki przed zamknięciem, dla staplera o średnicy:  
Ø 21 i 25 mm – 4,5 mm 
Ø 29 mm – 4,8 mm 
Ø 33 mm – 5,0 mm 
Wyposażony w automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu 
oddaniu strzału?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz.2, 3 i 4 Retraktor do ran spełniający 

wymagania Zamawiającego  a składający się z trzech pierścieni połączonych rękawem jak    
w poz.1 oraz prosimy o dopuszczenie tolerancji długości cięcia 5-10cm w poz.2;  9-16cm    
w poz.3;  11-20cm oraz 14-25cm do wyboru w poz.4 ?”  

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu 
 
Pytanie 21: „Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zszywki powlekane były 

teflonem?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 22: „ Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zszywek 7,2mm x 4,9mm x 

grubość 0,6mm?” 
Odpowied ź 22: 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 23: „ Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zszywek 5,9mm x 3,9mm x 
grubość 0,5mm?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący w pakiecie nr 6 dopuszcza zaoferowanie asortymen tu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
 

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

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 29.01.2018 r.  godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

  


