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LAS-118/1-PN/26-2020       Rybnik, dnia 12.05.2020 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów dla niemowl ąt i dzieci  (zamówienie nr LAS-118-PN/26-2020 ) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 05.05.2020 r., pod nr 536330-N-2020 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Pakiet 3 pozycja 1  

W związku z oświadczenie o braku dostępności produktu Humana MCT 350g czy   
Zamawiający dopuści produkt podobny składem - Bebilon Pepti MCT  450g z przeliczeniem  

 ilości. W załączniku przesyłam oświadczenie firmy Humana.” 
 Powołane w pytaniu oświadczenie do wiadomości Zamawiającego. 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu 
z zachowaniem ilo ści jednostek miary. W przypadku zaoferowania asorty mentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nan ieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 1. Butelki jednorazowe 80 ml 
mikrobiologicznie czyste, wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A ani 
ftalanów, z podziałką co 10ml odporną na ścieranie z nakrętką na gwint sandardowy, 
w opakowaniach po 40 szt.” 

Pytanie 3:  „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 2. Butelki jednorazowe 150 ml 
 mikrobiologicznie czyste, wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A ani 
ftalanów, z podziałką co 10ml odporną na ścieranie z nakrętką na gwint sandardowy, 
w opakowaniach po 40 szt.” 

Pytanie 4:  „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz 3. Smoczki typu Standard, jednorazowego 
użytku, mikrobiologicznie czyste, Ready-to-use,  pakowane pojedynczo z nakrętką, 
kompatybilne z butelkami z poz 1 i 2, zapewniające bezpieczeństwo i najwyższy standard 
higieny, nie zawierające Bispenolu A, bez lateksu, z otworem odpowietrzającym, trzema 
dziurkami zapewniającymi średni wypływ pokarmu, dla noworodków donoszonych.” 

Odpowied ź 2-4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 5:  „Pakiet nr 4 Butelki i smoczki 
 Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r (Dz. U. Nr 107 poz. 679) 

klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Asortymentu wymienionego 
w pakiecie nr 4 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny, ale oferowane produkty 
posiadają deklarację zgodności. Zgodnie z ustawą brak statusu wyrobu medycznego nie 
dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych - od kilkunastu 
lat są przedmiotem postępowań w większości szpitali w Polsce.  
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie asortymentu 
który posiada dokument dopuszczający go do obrotu i zastosowanie zasady „ o ile 
dotyczy”- celem zaproponowania atrakcyjnej oferty. Zaproponowany asortyment spełnia 
wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego. W przypadku odmowy prosimy o 
wyjaśnienie.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert ustalony do dnia 15.05.2020 r. do godziny 10.00  oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu 
o godzinie 10.30. 

 
 
 
 


