
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 

 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272 
 

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

 

LAS-196/4-PN/46-2017      Rybnik, dnia 07.07.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki 
(zamówienie nr LAS-196-PN/46-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 07.06.2017 r., nr 2017/S 107-214709 

 
 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę kolejnymi zapytaniami (numeracja pyta ń 
i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie nr LAS-196/2-
PN/56-2017 z dnia 06.07.2017 r.) zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

Pytanie 23: „Dotyczy części nr 2. 
Czy zamawiający dopuści stent o długości 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm bez przedziału 
21-23 mm? 
Reszta parametrów SIWZ bez zmian.” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis 
przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował.  

 

Pytanie 24: „Dotyczy części nr 5. 
Czy zamawiający dopuści, balon o długościach 10, 15, 20, 30, 40 mm (bez długości w 
przedziale 24-26mm)? 
Reszta parametrów SIWZ bez zmian.” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis 
przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował.  

 

Pytanie 25: „Dotyczy części nr 18. 
Czy zamawiający dopuści stent o długości 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm bez przedziału 

21-23 mm? 
Reszta parametrów SIWZ bez zmian.” 
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Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 14.07.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


