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LAS-16/1-PN/8-2018       Rybnik, dnia 08.02.2018 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podci śnieniowej wraz z u życzeniem urz ądzeń  
(zamówienie nr LAS-16-PN/8-2018 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 01.02.2018 r., nr 2018/S 022-045716 

 

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

 
Pytanie 1 : „Poz. nr 4  – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

zawierającego 2 sztuki opatrunku piankowego w rozmiarze 30 x 30 x1,6 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący w pozycji nr 4 dopuszcza zaoferowanie asortyment u 
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. Ponadto zamawiaj ący informuje, że nie 
dopuszcza przeliczenia ilo ści zestawów w tej pozycji. W tej sytuacji wykonawca  składa 
ofert ę na ilo ść zestawów pierwotnie okre śloną w formularzu cenowym. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem -  
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.  
 
Pytanie 2: „Poz. nr 6,7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika 

z zatyczką do drenu zamiast zacisku?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący w pozycji nr 6 i 7 dopuszcza zaoferowanie asorty mentu 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 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.  
 
 



 

strona 2 z 2 

Pytanie 3:  „Poz. nr 8-11 – prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z całości pakietu 
do odrębnej części zamówienia lub dopuszczenie możliwości zaoferowania 
zestawów opatrunkowych jałowych, piankowych w rozmiarach odpowiednio: 
- poz. 8 - zestaw mały 10 x 7,5 x 3,3 cm  
- poz. 9 - zestaw średni 18 x 12,5 3,3 cm 
- poz. 10 - zestaw duży 25 x 15 x3,3 cm 
- poz. 11 - zestaw XL 30 x 30 x1,6 cm” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący w pozycjach 8-11 dopuszcza zaoferowanie asortyme ntu 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 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.  

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

termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalo ny do dnia 15.02.2018 r.  
do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
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