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TAM-132/1-PN/18-2017       Rybnik, dnia 24.03.2017 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem (zamówienie nr TAM-132-PN/18-2017) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17.03.2017 r., pod nr 45698 - 2017 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.   

 
Pytanie 1: „Pakiet 9, Zał 1.2 :  

Czy Zamawiający wymaga zastosowania głowicy wodoodpornej w klasie IPX7?”  
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 – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: „Pakiet 9, Zał 1.2 :  

Czy Zamawiający wymaga aby detektor przystosowany było do pracy od 12 tygodnia 
ciąży?” 

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 – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
 
Pytanie 3: „Pakiet 9, Zał 1.2 :  

Czy Zamawiający wymaga zasilania bateryjnego z funkcją wyświetlania stanu baterii na 
wyświetlaczu oraz funkcję automatycznego wygaszania, co w znacznym stopniu pozwoli 
zmniejszyć zużycie energii?” 

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 wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 4: „Pakiet 2 Dozowniki tlenu /42 szt./ 
Czy zamawiający dopuści nawilżacz wielokrotnego użytku (bez ograniczenia ilości cykli 
sterylizacji) przystosowane w całości (pojemnik, uszczelniak, pokrywa, silikonowy przewód 
giętki i dyfuzor) do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121oC?”  

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 określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 5: „Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści detektor tętna płodu z wyświetlaczem LED oraz 

dokładnością pomiaru +/-3 bpm?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 6: „Pakiet 2 Dozownik tlenu - 42 szt. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dyfuzorem wymienianym po każdym pacjencie 
mające na celu minimalizację zagrożeń bakteryjnych oraz zakażeń szpitalnych?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 28.03.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
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1. adresat. 
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