
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-992/2-PN/111-2017       Rybnik, dnia 28.11.2017 r. 

 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Ryb niku tj.: 
Aparat do elektrochirurgii z wyposa żeniem – 1 szt. 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Ryb niku ”  
 (zamówienie nr TAM-992-PN/111-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2017 r., pod nr nr 620307-N-2017 
 

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

 
Pytanie 15: „Dotyczy załącznik nr 1.2 Parametry techniczne pkt. 13 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 27.11.2017 i dokonanych modyfikacji SIWZ 
prosimy o dopuszczenie generatora  z trybem cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli 
fizjologicznej opartego na dostarczeniu prądu wysokiej częstotliwości o wartości regulowanej 
automatycznie w zakresie do 400W (parametr wy ższy). Pierwotny zapis SIWZ wymagał aparatu 
z mocą cięcia bipolarnego 400W, zamawiający dopuszczając moc 350W uniemożliwia złożenia 
oferty oferentom posiadającym mocniejszy aparat ( prosimy o zmian ę zapisu na min. 350W  – 
taki zapis pozwoli złożyć ofertę zarówno producentom posiadającym aparat z mocą cięcia 350W 
jaki i 400W oraz więcej – nadmienimy tylko iż moc w przypadku resekcji bipolarnej w soli 
fizjologicznej ma istotne znaczenie dla możliwości wykonania prawidłowej procedury)”. 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza i zmienia zapis pkt. II.13 na nowy o b rzmieniu: 
„Tryb ci ęcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologic znej oparty na dostarczaniu pr ądu wysokiej 
częstotliwo ści o warto ści regulowanej automatycznie w zakresie do min. 350 W.”  W przypadku 
zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w 
zmodyfikowanym w dniu 27.11.2017 r. zał ączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” w kolumnie 4  
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, aby z oferty jas no wynikało co wykonawca zaoferował . 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin otwarcia 

ofert, który ustalony został na dzie ń 30.11.2017 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść zachowania 
zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a oraz art. 38 ust  4 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert o 
czas niezb ędny do wprowadzenia zmian w ofertach do dnia 04.12. 2017 r. do godziny 10.00 Termin 
otwarcia ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
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