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LAS-126/2-PN/42-2018       Rybnik, dnia 24.04.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegó w chirurgicznych  

(zamówienie nr LAS-126-PN/42-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 17.04.2018 r., nr 2018/S 074-164139 
 

 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 23.04.2018 r.): 

 
Pytanie 32:  „Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sondę rektalną z plastikowym 

wejściem na dren, sterylną, wykonany z PCW w rozmiarze Ch24-36 o długości 40cm? ” 
Odpowied ź 32: 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 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 33:  „Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik foleya z prowadnicą 

pokryty elastomerem silikonu posiadający balon 3ml?” 
Odpowied ź 33: 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 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 34:  „Pakiet 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik foleya z prowadnicą 

pokryty elastomerem silikonu posiadający balon 3-5ml? ” 
Odpowied ź 34: 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 określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
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zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 35:  „Pakiet 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik foleya z prowadnicą 

pokryty elastomerem silikonu posiadający balon 30-50ml?” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania w tej pozycji asortymentu, z godnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 36:  „Pakiet 1 poz.9 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik wykonany z silikonu?”  
Odpowied ź 36: 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 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 37:  „Pakiet 1 poz. 11  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren brzuszny wykonany z 

silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału:  
rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: 
ch26, ch28, ch30, ch32, ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 60 cm (do wyboru przez 
zamawiającego). Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma 
otworami?” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania w tej pozycji asortymentu, z godnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 38:  „Pakiet 1 poz.13  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do odsysania pola 

operacyjnego CH 24 z uniwersalną rozszerzoną końcówką, z możliwością docięcia 
średnicy 8 – 18 mm, sterylny, podwójne opakowanie o długości 200cm?” 

Odpowied ź 38: 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 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 39:  „Pakiet 1 poz. 14  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren Kehra wykonany z 

lateksu w rozmiarze 80 x 5 x 5cm?” 
Odpowied ź 39: 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 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 40:  „Pakiet 1 poz. 16  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren Redona wykonany z 

medycznego PCV do drenażu ran, sterylny, pakowany indywidualnie prosto w opakowaniu 
- w rozmiarach: CH 08, CH10 długość 50 cm; CH 12, CH 14, CH16, CH18, długość 70 
cm?” 

Odpowied ź 40: 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 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 41:  „Pakiet 1 poz. 17  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren Redona w wersji 

bezpiecznej, z zaworem bezpieczeństwa, o pojemności 200ml posiadający dren łączący 
oraz uniwersalną końcówkę schodkowa od CH 6 do CH8?”  

Odpowied ź 41: Zgodnie z modyfikacj ą dokonan ą dnia 23.04.2018 r. pismem LAS-126/2-PN/42-
2018. 
 
Pytanie 42:  „Pakiet 1, poz. 22  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na końcówki o rozmiarach 

7mm i 10mm?” 
Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 43:   „Pakiet 1, poz. 24-25  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na łączniki 6-9mm?” 
Odpowied ź 43: 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 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 44:  „Pakiet 1, poz. 36  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zawór z membraną 

przeźroczystą?” 
Odpowied ź 44: 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 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 45:  „Pakiet 1, Poz.45  Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw o średnicy drenu 

CH25 i końcówkę 7mm?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania w tej pozycji asortymentu, z godnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 46:  „Pakiet 1, Poz.46  Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty zestaw z igłami 14G, 16G i 

18G?” 
Odpowied ź 46: 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 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 47:  „Pakiet 1, Poz.56  Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu i 

utworzenie z niej odrębnego pakietu, co pozwoliłoby większej liczbie oferentów na złożenie 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 48:  „Pakiet 1, Poz.59  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren Penrose silikonowy 

posiadający 10 kanalików o długości 30mm?” 
Odpowied ź 48: 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 określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
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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 49:  „Pakiet 1, Poz.60  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren Penrose silikonowy 

posiadający 12 kanalików o długości 30mm lub dren o szerokości 50mm z 18stoma 
kanalikami?” 

Odpowied ź 49: 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 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 50:  „Pakiet nr 1 Pozycja 61 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu i 

utworzenie z niej odrębnego pakietu, co pozwoliłoby większej liczbie oferentów na złożenie 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert ustalony do dnia 30.04.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 10.30 . 
 
 
 

 
 

  
      


