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LAS-212/2-PN/61-2018                                                                    Rybnik, dnia 25.07.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych  
(zamówienie nr LAS-212-PN/61-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 12.07.2018 r pod nr 588295-N-2018 

 
W związku z ponownie wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami – ze wzgl ędu na 

zaistniał ą pomyłk ę w numerze pakietu w uprzednio zadanych przez wykon awcę zapytaniach,  
(dotyczy nr pyta ń 28-33) zamawiaj ący poni żej udziela odpowiedzi. Numeracja poni ższych 
pytań i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie nr LAS-
212/1-PN/61-2018 z dnia 23.07.2018 r. Ponadto zamaw iający wprowadza ni żej podane modyfi-
kacje. Z uwagi na powy ższe zamawiaj ący anuluje tym samym udzielone odpowiedzi na 
zapytania nr 28-33 w ww. pi śmie. 
 
 

Zapytania od nr 37 do nr 42 dotycz ą pakietu nr 1  
Pytanie 37:  „pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 

26mm?” 
Pytanie 38:  „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?” 
Pytanie 39:  „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?” 
Pytanie 40:  „pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości >>2/0<<?” 
Odpowied ź 37-40: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  
przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 41:  „pozycja 8-10, 12-14, 16-22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł 
okrągłych pogrubionych?” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym 
w wierszu „Opis parametrów igły”  nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 42:  „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w podwójne 
saszetki tj. wewnętrzne opakowanie folia aluminiowa posiadające opis 
zawierający pełną identyfikację szwu następnie opakowanie foliowo – papierowe? 
W  taki sposób większość producentów pakuje swoje szwy wchłanialne.” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
okre ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu 
opisanego w powy ższym pytaniu , przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślo-



 
 

Strona 2 z 2 

nych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym pod tabel ą 
zaznaczyć, że zaoferowany asortyment jest zgodny z modyfikacj ą Zamawiaj ącego 
z dnia 25.07.2018 r. oraz dokona ć opisu asortymentu tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak że w związku 

z dokonan ą modyfikacj ą zamawiaj ący przedłu ża pierwotnie ustalony termin 
składania ofert do dnia 30.07.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 


