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LAS-863/1-PN/57-2014       Rybnik, dnia 29.09.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy materiałów medycznych (zamówienie nr LAS-863-PN/57-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 28.08.2014 r., nr 2014/S 164-293161 
 

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

 
Pytanie 1: „Pakiet 1 poz.5 Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komorą o dłu-

gości 5,5 cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie przyrz ądu z komor ą o długo ści minimum 
5,5 cm, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem nale ży w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem 
odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 2: „- czy zamawiaj ący z pakietu nr 2  dopuści Igłę typu Hubera z motylkiem, drenem 21,5 cm, 

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ Uzasadnienie : dopuszczenie w/w długości drenu 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej,” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, iż powy ższy asortyment uj ęto w pakiecie nr 3, a nie – 
jak wykonawca podał w pytaniu – pakiecie nr 2.  
W zakresie pakietu nr 3 zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w w w. py-
taniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w aktualnym formularzu cenowym. 
W związku z powy ższym, a tak że uwzgl ędniaj ąc odpowiedzi na dalsze pytania, zamawiaj ący 
modyfikuje wymagania w zakresie nast ępujących parametrów: 
-   wymaganie co do długo ści drenu: „15 cm” zast ępuje wymaganiem: „minimum 15 cm”, 
-  wymaganie: „Dost ępne rozmiary 19 G - 20 G;  długo ść 20 mm; 25 - 26 mm” zast ępuje  wyma-

ganiem: „Dost ępne rozmiary: 19 G - 20 G;  długo ść 19-20 mm i 25 - 27 mm”.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego 
z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa 
towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w zakresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował (opis 
ten musi by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią oferty).   
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 port z komorą tytanową z obudową z poli-

sulfonu (ze specjalnymi silikonowymi zakończeniami ograniczającymi przerastanie przez 
otwory mocujące tkanki włóknistej) wraz z kompletem akcesoriów wprowadzających, 
posiadający silikonową membranę do 3000 wkłuć. Komora o objętości 0,25ml (podstawa 
komory portu 30x22 mm, waga 4,7g) i 0,5ml (podstawa komory portu 35x 27mm, waga 9g) 
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z cewnikiem silikonowym lub poliuretanowym z oznaczoną długością co 1cm i opisem co 
5cm? Port posiada mechanizm mocujący cewnik z kaniulą oraz przyrząd do tunelizacji 
cewnika. Kompatybilny ze środowiskiem MRI, dający możliwość dozowania kontrastu do 
diagnostyki metodą tomografii komputerowej. Port ten spełnia wymogi z specyfikacji jest 
nowoczesnym produktem o wysokiej jakości . Prosimy o dopuszczenie naszego produktu” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego 
niniejszym pismem nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” zast ąpić 
dotychczasowy opis całym powy ższym, zawartym w pytaniu opisem – pod rygorem odrzu cenia 
oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował (opis ten musi by ć jednocze śnie 
zgodny z tre ścią oferty).   
 
Pytanie 4: „PAKIET NR 7 Czy Zamawiający dopuści przyrząd dwudrożny do chemioterapii z filtrem 

hydrofobowym zapobiegającym przed wyciekiem na końcu linii z dodatkowym portem z za-
worem samozamykającym , z dwoma liniami biorczymi w tym jedna zakończona igłą a druga 
zabezpieczona połączeniem luer lock?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego 
niniejszym pismem nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” zast ąpić do-
tychczasowy opis całym powy ższym, zawartym w pytaniu opisem – pod rygorem odrzu cenia 
oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował.   
 
Pytanie 5: „Pakiet nr 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów 

infuzyjnych z komorą o długości min. 5,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 6: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 

liczonego od daty wystawienia faktury?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 

Pytanie 7: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 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 1 % 
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 dostawy brutto 
obj ętej zamówieniem dla danego pakietu.  

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na opisan ą w pytaniu zmian ę wzoru umowy, jednak 
zastępuje ww. postanowienie § 5 ust. 1 – nast ępującym postanowieniem: 
„ Zamawiaj ący mo że nało żyć na Wykonawc ę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 
dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na  warunkach okre ślonych w § 2 ust. 1 
lub w przypadku niedotrzymania terminów okre ślonych w § 3 w wysoko ści 1 % warto ści dostawy 
brutto obj ętej zamówieniem dla danego pakietu za ka żdy dzie ń opó źnienia i za ka żde 
naruszenie .” 

Pytanie 8:  „Pakiet nr 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu wykonanego z tytanu 
renomowanej firmy Fresenius Kabi z kompletem akcesoriów do wprowadzania oraz 
przyrządem do tunelizacji, o parametrach: 
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” 
 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wnosi zastrze żeń do parametrów wskazanych w pytaniu – 
dopuszcza je. Wykonawca nie wskazuje, czy port speł nia pozostałe wymagania – inne ni ż ujęte 
w pytaniu. Wymagania te pozostaj ą wiążące, z uwzgl ędnieniem wszystkich modyfikacji wprowa-
dzonych niniejszym pismem.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego 
z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa 
towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w zakresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował (opis 
ten musi by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią oferty).   

Pytanie 9: „Pakiet nr 3, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów naczyniowych 
producenta firmy Fresenius Kabi o następujących parametrach: 
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”  
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wnosi zastrze żeń do opisu i parametrów wskazanych w pytaniu – 
dopuszcza je. Wykonawca nie wskazuje, czy igły speł niają pozostałe wymagania – inne ni ż ujęte 
w pytaniu. Wymagania te pozostaj ą wiążące, z uwzgl ędnieniem wszystkich modyfikacji wprowa-
dzonych niniejszym pismem.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego 
z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa 
towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w zakresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował (opis 
ten musi by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią oferty).   

Pytanie 10: „Pakiet nr 4, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane 
radiacyjnie?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, innych ni ż pierwotnie okre ślone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 11: „Pakiet nr 4, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być kompatybilne 

ze wszystkimi peanami, tj. posiadające potwierdzenie kompatybilności opierającej się na 
badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na 
badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, innych ni ż pierwotnie okre ślone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Pytanie 12: „Pakiet nr 5, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów 
z worka, nadającego się do cytostatyków, umożliwiającego wielokrotny dostęp  w postaci 
zaworu bezigłowego z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji, umożliwiającego 
pewne mocowanie w porcie worka bez możliwości wypadnięcia” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego 
niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opise m przedmiotu zamówienia nale ży w for-
mularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w za-
kresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował (opis ten mu si by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią 
oferty).   
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Pytanie 13: „Do SIWZ Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości 

wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu 
celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. 
Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku 
postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać 
oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), 
w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest 
zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia warunków pierwotnie opisanych w spec yfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu.  
 
Uwaga pytania od nr 14 do nr 17 dotycz ą pakietu przetargowego nr 2 :  

Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuści do przetargu port w którym cała komora wykonana jest z tytanu, 
natomiast obudowa (kołnierz) portu wykonany jest z lżejszego, biokompatybilnego 
tworzywa sztucznego – polisulfonu?” 

Pytanie 15: „Czy zamawiający dopuści do przetargu porty o dwóch objętościach komory: 0,3 ml i 0,5 
ml?” 

Pytanie 16: „Czy zamawiający dopuści do przetargu cewniki poliuretanowe z atraumatycznym 
zakończeniem, posiadające podziałkę naniesioną co 5 cm?” 

 Odpowied ź 14 - 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i usta-
lonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
pismem, a niezgodnego z pierwotnym opisem przedmiot u zamówienia nale ży w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w zakresie 
dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno 
wynikało co wykonawca zaoferował (opis ten musi by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią oferty).  
 
Pytanie 17: „Czy zamawiający będzie wymagał, aby oferowane porty miały trwale naniesione na porcie 

oznaczenie widoczne w RTG, informujące o możliwości użycia portu w diagnostyce 
metodą tomografii komputerowej? Takie rozwiązanie daje pewność zarówno podczas 
założenia portu jak i w późniejszym jego wykorzystaniu do CT, że port jest przystosowany 
do podaży kontrastu przy wysokim ciśnieniu.” 

 Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, innych ni ż pierwotnie okre ślone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Uwaga pytania od nr 18 do nr 20 dotycz ą pakietu przetargowego nr 3 :  

 
Pytanie 18: „Czy zamawiający dopuści do przetargu igły do portów z odpinanymi skrzydełkami 

i drenem o długości 20,6 cm?” 
Pytanie 19: „Czy zamawiający dopuści do przetargu igły o długościach 19 mm i 25 mm?” 

 Odpowied ź 18 - 19: Odpowied ź na powy ższe pytania zawiera si ę w odpowiedzi na pytanie 2. 
 
Pytanie 20: „Prosimy o potwierdzenie, że w wymaganym parametrze >>system zapobiegający 

przypadkowemu zakłuciu<< zamawiający miał na myśli system aktywujący się podczas 
wyciągania igły i zabezpieczający personel przed przypadkowym zakłuciem podczas 
usuwania użytej igły.” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawarty m w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia – wymaga zaoferow ania systemu zapobiegaj ącego 
przypadkowemu zakłuciu, mechanizm zabezpieczaj ący personel przed zakłuciem jest dowolny.  
 
Pytanie 21: „Pakiet 7 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu dwudrożnego do 

chemioterapii składającego się z: 1. Układu biorczego zbudowanego z dwu części: - Igły 
biorczej z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu, - Łącznika luer-lock z osłonką, 
dren, zaciskacz zatrzaskowy. 2. Komory filtracyjnej trzyczęściowej: komora dolna 
z filtrem płynu 15 um; komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami. 3. Układu 
pacjenta: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy, rolkowy regulator przepływu, łącznik 
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do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznik luer-lock z osłonką. 4. Długość przyrządu ok. 170 
cm. 5. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. 5. Sterylizowany tlenkiem etylenu.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie wnosi zastrze żeń do opisu i parametrów wskazanych w pytaniu 
– dopuszcza je, nie stawiaj ąc dodatkowych wymaga ń. Wykonawca nie wskazuje, czy przyrz ąd 
spełnia pozostałe wymagania – inne ni ż ujęte w pytaniu. Wymagania te pozostaj ą wiążące, 
z uwzgl ędnieniem wszystkich modyfikacji wprowadzonych ninie jszym pismem.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem, a niezgodnego 
z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa 
towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w zakresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował (opis 
ten musi by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią oferty).   
 
Pytanie 22: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu wykonanego 

z polisulfonu z komorą tytanową wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania. Port 
niskoprofilowy o wysokości 12 mm i objętości komory 0,36 ml. Port wysokoprofilowy 
o wysokości 13,5 mm i objętości komory 0,53 ml. Porty spełniają pozostałe wymogi zapisu 
SIWZ kompatybilne ze środowiskiem MRI, dające możliwość dozowania kontrastu do 
diagnostyki metodą tomografii komputerowej.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego 
niniejszym pismem, a niezgodnego z pierwotnym opise m przedmiotu zamówienia nale ży w for-
mularzu cenowym w kolumnie „ Nazwa towaru ” nanie ść korekty pierwotnych wymaga ń w 
zakresie dopuszczonym niniejsz ą odpowiedzi ą – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty 
jasno wynikało co wykonawca zaoferował (opis ten mu si by ć jednocze śnie zgodny z tre ścią 
oferty).   
 
Pytanie 23: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Igły typu Hubera 

w rozmiarze 19-20G o długości 19 mm.” 
Odpowied ź 23: Odpowied ź na powy ższe pytania zawiera si ę w odpowiedzi na pytanie 2. 

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

składania ofert ustalony do dnia 06.10.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
 
 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
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