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TAM-95/1-PN/5-2014       Rybnik, dnia 03.03.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę zestawu do badań wysiłkowych z bieŜnią  
oraz cykloergometrów z systemem rehabilitacji kardiologicznej  

(zamówienie nr TAM-95-PN/5-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 w dniu 25.02.2014 r., pod nr 65992 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niŜej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1 - 5:  „Pytania dotycz ące Pakietu nr 1 – ZESTAW DO BADA Ń WYSIŁKOWYCH Z BIEśNIĄ: 
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy do 3 dni (roboczych) od daty 
zawarcia umowy? 
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 7 dni (kalendarzowych) 
od daty zawarcia umowy? 
3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 14 dni (kalendarzowych) 
od daty zawarcia umowy? 
4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 21 dni (kalendarzowych) 
od daty zawarcia umowy? 
5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 28 dni (kalendarzowych) 
od daty zawarcia umowy? 

Odpowied ź 1- 5: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na ww. zmiany terminu dostawy. Zamawiaj ący 
jednocze śnie wyja śnia, Ŝe zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy realizacja dosta wy i uruchomienie 
sprz ętu oraz przeszkolenie nast ępować będzie w dniach od poniedziałku do pi ątku w godzinach 
od 7.00 do 14.00. A zatem je Ŝeli 3-dniowy termin wypadnie w sobot ę lub niedziel ę, wykonawca 
uprawniony jest wykona ć swoje zobowi ązanie w  poniedziałek, co nie stanowi niedotrzymani a 
terminu. 
 
Pytanie 6:  „dot. Pakiet nr 2 – cykloergometry z systemem rehabi litacji kardiologicznej 
 (dot. II.II pkt. 7, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym moduł EKG 

nie jest bezpośrednio związany z cykloergometrem a systemem rehabilitacji ? Dopuszczenie 
proponowanego rozwiązania ma tę zaletę, Ŝe umoŜliwia kontrolę EKG pacjenta ćwiczącego na 
dowolnym urządzeniu (ergometr, bieŜnia) lub bez uŜycia urządzeń, np. na sali gimnastycznej. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za proponowanym rozwiązaniem jest fakt 
planowanej rozbudowy systemu o bieŜnię (wymagany parametr I.I pkt 8).” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu – uznaje je spełniaj ące wymagania punktu II.II.7 specyfikacji techniczne j (tj. zał ącznika 
nr 1.2) dla tego pakietu. 
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Pytanie 7: „Dotyczy: >>PAKIET 1– ZESTAW DO BADA Ń WYSIŁKOWYCH Z BIEśNIĄ<< 
 Czy zamawiający dopuści system wyposaŜony w filtry równowaŜne o większym 

zakresie konfiguracji: 20, 40, 100, 150 Hz, przy spełnieniu pozostałych wymogów 
Zamawiającego?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale Ŝy stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 8: „Zwracamy się z prośbą o wydłuŜenie terminu realizacji umowy dla Pakietu nr 1 do 5 

dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na ww. zmian ę terminu realizacji umowy. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert  

ustalony do dnia 05.03.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym dniu 
o godzinie 10.30 . 

 
 

 
 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 
 
 


