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TAM-673/1-PN/71-2017       Rybnik, dnia 21.09.2017 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę narzędzi do endoskopowej chirurgii zatok metod ą FESS 
 (zamówienie nr TAM-673-PN/71-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 15.09.2017 r., pod nr 588797-N-2017 

 
 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-

szych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
dotyczy pytań od nr 1 do nr 8: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic 
w wymiarach (długościach)  niżej wyspecyfikowanych narzędzi, co umożliwi naszej firmie złożenie 
konkurencyjnej oferty:” 
 
Pytanie 1: „Poz.1) Łyżeczka o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.” 
Pytanie 2: „Poz.5) Kleszcze o dł. rob.130mm bez portu do mycia Luer-Lock, pozostałe parametry bez 

zmian.” 
Pytanie 3: „Poz.6) Sonda o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.” 
Pytanie 4: „Poz.8,9) Kleszcze  o dł. trzpienia roboczego 100mm, pozostałe parametry bez zmian.” 
Pytanie 5: „Poz.10) Kleszcze o szer.3,6mm, dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez 

zmian.” 
Pytanie 6: „Poz.11) Kleszcze o dł. trzpienia roboczego 160mm, pozostałe parametry bez zmian.” 
Pytanie 7: „Poz.12) Ssak o dł. trzpienia roboczego 150mm, pozostałe parametry bez zmian.” 
Pytanie 8: „Poz.8,9) Kleszcze  o szerokości 3mm i dł. trzpienia roboczego 115mm, pozostałe parametry 

bez zmian.” 
Pytanie 9: „Dot. pkt.2 Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, łyżeczkę do zatok czołowych, 

owalną, zakrzywioną 50 stopni, długość, 190 mm, końcówka wydłużona?” 
Pytanie 10: „Dot. pkt.6 Czy zamawiający dopuści równoważne narzędzie, sondę dwustronną zakoń-

czoną kulkami, do zatoki czołowej, długość 210 mm?” 
Pytanie 11: „Dot. pkt. 8  

Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, kleszcze do nosa okienkowe, 
wycinające (thru cutting, typu Blakesley), proste, szerokość 3,5 mm, długość robocza 
110 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej?” 

Pytanie 12: „Dot.pkt.9 Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, kleszcze do nosa okienkowe, 
wycinające (thru cutting, typu Blakesley), szerokość 3,5 mm, zakrzywione do góry 45 
stopni, długość robocza 110 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej?” 

Pytanie 13: „Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, kleszczyki typu  
Blakesley, obrotowe (z możliwością blokady w każdej pozycji) szerokość 3,5 mm, rozmiar 
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1, zakrzywione do góry 45 stopni, długość robocza 130 mm, port Luerlock do mycia 
w myjni mechanicznej?” 

Pytanie 14: „Dot. pkt.12 Czy  Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, ssak typu Van Eicken, 
"długo zakrzywiony", średnica 3 mm, port Luerlock, długość 150 mm?” 

Odpowied ź 1-14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymag ań określonych przez zamawiaj ącego . 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w zał ączniku 1.1 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 25.09.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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