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LAS-58/3-PN/14-2018       Rybnik, dnia 26.03.2018 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej S terylizatorni 
(zamówienie nr LAS-58-PN/14-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówie ń Publicznych, 
z dnia 19.03.2018 r., nr 532128-N-2018 

 
 W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami, zamawiaj ący udziela 
następujących odpowiedzi (numeracja pyta ń i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku 
do numeracji zawartej w pi śmie z dnia 23.03.2018 r.): 

Pytanie 5 : „Dotyczy Pakiet nr 2: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu: „Możliwość walidacji 
przyrządem testowym oferowanym w użyczenie”. Testy biologiczne nie wymagają zastosowania 
przyrządów PCD, a obecny wymóg znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia  
w tym zakresie. 
 
Pytanie 6 : „Dotyczy Pakiet nr 2: Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisu znajdującego się pod pakietem, 

gdyż wymagane w nim testy o odczycie 24h nie są testami „szybkiego odczytu”, dodatkowo 
inkubatory dostępne na rynku do standardowych testów nie posiadają z zasady wbudowanych 
drukarek?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia  
w tym zakresie. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy Pakiet nr 2: Inkubator do odczytu testów biologicznych nie jest wyrobem medycznym 

w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, 
poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.”  

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący potwierdza, że dopu ści stosowne o świadczenie. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? 

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza inn ą ilość szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywaln ości ofert. Zamawiaj ący 
informuje, że będzie dokonywał zakupu pełnych opakowa ń.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści osłonki plastikowe przeznaczone 

na narzędzia o maksymalnej szerokości do 25mm?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
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formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarach 

35mmx50mm?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - 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.  
 
Pytanie 11: „Dotyczy zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść. 
 
Pytania od nr 12 do nr 15 dotycz ą: Parametry Techniczne - Pakiet nr 1 poz. 5  
Pytanie 12: „Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający 

wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający wymaga, aby testy klasy V były samoklejące, co znacznie ułatwi i usprawni 

jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 14: „Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych 

znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz formularzu cenow ym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 15: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników w opakowaniach a’250 szt.,  

z odpowiednim przeliczeniem, w górę, do pełnego opakowania.” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza inn ą ilo ść szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywaln ości ofert. Zamawiaj ący 
informuje, że będzie dokonywał zakupu pełnych opakowa ń.  
 
Pytanie 16: „Dotyczy - Parametry Techniczne - pakiet nr 2, poz. 1 i 2 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy wymagany użyczenia, na czas trwania umowy 
inkubator ma być kompatybilny z wymaganymi wskaźnikami? Zamawiający opisał wskaźniki 
gotowe do odczytu po 24 h, z kolei inkubator dedykowany jest do testów szybkiego odczytu?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący potwierdza, że inkubator ma by ć kompatybilny z wymaganymi 
wska źnikami. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin otwarcia 
ofert, który ustalony został na dzie ń 28.03.2018 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść zachowania 
zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a ust.1 oraz art. 38 ust 1 pkt3) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert do dnia 
04.04.2018 r. do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
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