
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 

 

 
                Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 

 
TAM-937/1-PN/98-2017       Rybnik, dnia 14.11.2017 r. 

 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup aparatury medycznej  - Aparat EKG wraz z wyposa żeniem – 3 szt 
w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”  
(zamówienie nr TAM-937-PN/98-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 2017-11-09 r., pod nr 613685-N-2017  
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-
szych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z sygnalizacją dźwiękową wykrytych pobudzeni QRS, 
zamiast pobudzeni stymulatora serca?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 

Pytanie 3: „Dotyczy Załącznik nr 1.2 do SIWZ punkt 5 Czy zamawiający dopuści aparat EKG z 
możliwością zapisu 400 badań w urządzeniu oraz z możliwością zapisu nieograniczonej 
liczby badań na platformie medycznej?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 

Pytanie 4: „Dotyczy Załącznik nr 1.2 do SIWZ punkt 18 Czy zamawiający dopuści aparat EKG z 
sygnałem dźwiękowym dla wszystkich pobudzeni również wystymulowanych?   

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w zapytaniu.  
W przypadku zaoferowania ww. rozwi ązania w kolumnie 4 nale ży odwoła ć się do przedmiotowej 
odpowiedzi.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.11.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa.                                                                                                


