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LAS-325/1-PN/96-2020        Rybnik, dnia 07.01.2021 r. 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałó w opatrunkowych 
(zamówienie nr LAS-325-PN/96-2020) 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 31.12.2020 r., nr 776357-N-2020 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1:  „Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego, który 
obecnie używany jest na sali operacyjnej o następującym składzie: 
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm         
2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm                                                           
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm                      
1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm                                    
1 serweta operacyjna 150 x 150 cm                                        
1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm                                                                                         
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm  (druga taśma w osobnym opakowaniu)                       
1 serweta na kończynę 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i wzmocnieniem w strefie 
krytycznej. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w Zał ączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 
wymagania dotycz ące zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2:  „Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego z 1 
taśmą samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego z 2 
taśmami samoprzylepnymi (jedna pakowana osobno). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – zestawu w 2 ta śmami, które mog ą być pakowane osobno. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w Zał ączniku nr 1.1.A 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wym agania dotycz ące zestawów, nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 3:  „PAKIET NR 1  
Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów pełnobarierowych wykonanych z 
materiału typu SMS spełniającego wymogi normy EN 13795 1-3?” 
Odpowied ź 3: 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 pozostałych parametrów opi su przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
kolumnie ”Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 4:  „PAKIET NR 5  
 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta do operacji 
kończyny posiada samouszczelniający otwór w rozmiarze 5x7cm (zamiast średnicy 7-8cm) i pad chłonny w 
obszarze krytycznym oraz serweta nieprzylepna jest w rozmiarze min. 140x190cm (zamiast 150x170cm)? 
Pozostałe parametry bez zmian.” 
Odpowied ź 4: 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 pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 5:  „PAKIET NR 6  
 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym fartuchy chirurgiczne 
wykonane są z materiału typu SMS? Pozostałe parametry bez zmian.” 
Odpowied ź 5: 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 pozostałych parametrów opi su przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
kolumnie ”Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 6:  „PAKIET NR 6  
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta nieprzylepna ma 
rozmiar min. 150x190cm (zamiast 150x200cm) oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej? 
Pozostałe parametry bez zmian.” 
Odpowiedź 6: 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 pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
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Pytanie 7:  „ PROJEKT UMOWY  
Czy Zamawiający zgadza się, aby podobnie jak jest napisane w §5 ust. 2, dokonano modyfikacji zapisu w 
§5 ust. 4 wzoru umowy, zmieniając wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §1 
ust.1 umowy” na wyrażenie „10% niezrealizowanej cz ęści wynagrodzenia umownego brutto”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od 
wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 
przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara 
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet 
mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w 
rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotn ych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 8:  „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w Pozycji 1 
serwety do operacji kończyny o min wymiarze 320x200cm zamiast 320x220cm oraz z 
samouszczelniającym się otworem o średnicy 6-8cm zamiast 7-8cm.” 
Odpowied ź 8: 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 pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 
Pytanie 9:  „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w Pozycji 6.2 
serwety samoprzylepnej ze wzmocnieniem o min.wym.260x200cm z wycięciem typu „U” o min. wym. 
9x95cm zamiast 10x95cm..” 
Odpowiedź 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 pozostałych wymaga ń opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
Załączniku nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wymagania dotycz ące 
zestawów, nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w 
danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 13.01.2021 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 


