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TAM-455/1-PN/27-2016       Rybnik, dnia 01.06.2016 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę wysięgników teleskopowych z wyposażeniem - 25 sztuk  
(zamówienie: TAM-455-PN/27-2016) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 25.05.2016 r., pod nr 133802- 2016 
 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi.  
 
 
 

Pytanie 1: „Czy Zamawiaj ący wyrazi zgod ę na zaoferowanie wysi ęgników teleskopowych 
z ekranem z materiału zmywalnego (tkanina impregnow ana) nie wymagaj ąca prania, 
dezynfekowana za pomoc ą ogólnodost ępnych Środków  
Wymiary: wysokość ekranu 150 cm, długość 85-210cm. 
Dostępne kolory ekranów: 
- seledyn 
- niebieski 
- żółty 
- biały”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu. 

 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sytuacji 

przedłożenia przez wykonawcę atestu PZH na potwierdzenie certyfikatu zgodności?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w zakresie 
dokumentów potwierdzaj ących spełnianie przez oferowane dostawy wymaga ń określonych 
przez zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający może wyjaśnić jakie dokumenty powinien przedłożyć wykonawca w celu 

potwierdzenia posiadania certyfikatu zgodności?” 
Odpowied ź 3: Jeśli zaoferowany wysi ęgnik jest wyrobem medycznym (patrz pkt I.4 zał ącznika 
1.2) to nale ży przedło żyć dokumenty zgodnie z dyrektyw ą dotycz ącą wyrobów medycznych, 
co zostało szczegółowo okre ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Certyfikat 
zgodno ści jest dokumentem wystawianym przez jednostk ę notyfikowan ą, jeżeli wyrób medyczny 
jest w klasie innej ni ż I (co równie ż jasno wskazuje specyfikacja). 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dostawy w terminie do 21 dni od daty 

zawarcia umowy?” 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający wymaga wykonania montażu wysięgników teleskopowych?” 
Odpowied ź 5: Zamówienie nie obejmuje powy ższego zakresu. 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściową zapłatę za dostarczony towar? Pierwsza 

w terminie do 30 dni, druga w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 03.06.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 
 
          


