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LAS-412/1-PN/76-2017      Rybnik, dnia 03.10.2017 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie nr LAS-412-PN/76-2017) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 26.09.2017 r., nr 2017/S 184-376745 
 
 

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

 
Pytanie 1: „Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do monitorowania ciśnienia 

w konfiguracji z drenem ciśnieniowym 150 cm + 15 cm.” 
Odpowied ź 1 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”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia 
oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował . 
 
Pytanie 2: „Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 1 Zamawiający wymaga 

zaoferowania zestawów do monitorowania ciśnienia z przewodem do monitorów 
z połączeniem wodoszczelnym, bezpinowym typu RJ jak dotychczas stosowane.” 

Odpowiedź 2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 09.10.2017 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 


