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TAM-1036/1-PN/57-2016       Rybnik, dnia 15.11.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę frontofokometru – 1 sztuka zamówienie  (zamówienie nr TAM-1036-PN/57-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 08.11.2016 r., pod nr 338127 - 2016 
 

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

 
Pytanie 1:  „Dotyczy wymaganej specyfikacji technicznej: 

Ad. p.I.6. Ponieważ zgodnie z definicją wyrobu medycznego frontofokometr/ 
dioptriomierz nie może zostać zaklasyfikowany jako wyrób medyczny, prosimy 
o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobu niebędącego wyrobem medycznym.” 

Odpowied ź 1: Zgodnie z tre ścią załącznika nr 1.2 („ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ”) 
poz. I.6 („ Klasa wyrobu medycznego ”) w kolumnie „ Wymogi ” zamawiaj ący dopu ścił 
możliwo ść odpowiedzi „ NIE”, tym samym dopu ścił zaoferowanie asortymentu 
niebędącego wyrobem medycznym . Zgodnie z brzmieniem punktu VIII.b)1.4.1 i 1.4.2 
do oferty nale ży doł ączyć deklaracj ę zgodno ści z dyrektyw ą medyczn ą i certyfikat 
zgodno ści z dyrektyw ą medyczn ą, jednak – jak wskazano – dotyczy to poszczególnych  
klas wyrobu medycznego, nie dotyczy wi ęc asortymentu nieb ędącego wyrobem 
medycznym .  
 
Pytanie 2:  „II Parametry szczegółowe pozycja nr 3:  

Czy zamawiający dopuści również dioptromierz z czerwonym źródłem światła ?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą 
należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty ( „Specyfikacja techniczna”)  w poz. II.3 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 17.11.2016 r. do g odziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 11.30.  

 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


