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LAS-508/1-PN/99-2017       Rybnik, dnia 05.12.2017 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych – klipsy jednorazowe 
(zamówienie nr LAS-508-PN/99-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28.11.2017 r., nr 622203-N-2017 
 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższej 
odpowiedzi.  

 
Pytanie 1: „dotyczy wzoru umowy §1 pkt. 11-16 

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z wzoru umowy Paragrafu 1 pkt. 11-16 gdyż ww. 
zapisy są charakterystyczne dla dostaw urządzeń medycznych, natomiast przedmiotem 
umowy są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Jednocze śnie Zamawiaj ący 
informuje, że przedmiotem zamówienia s ą dostawy klipsów jednorazowych do KLIPSOWNICY 
PROD. OLYMPUS typ HX-110QR o parametrach okre ślonych w zał ączniku nr 1.1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisem ro zdziału II specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia „Zamawiaj ący opisuj ąc przedmiot zamówienia okre ślił szczegółowo asortyment 
zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak tak że oferty równowa żne, przez które rozumie 
się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany  w załączniku nr 1.1 i o parametrach - 
jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzeni a użytkownika”. Tym samym  §1 pkt. 11-16 
odnosi si ę do sytuacji uszkodzenia urz ądzenia b ędącego w posiadaniu przez Zamawiaj ącego 
tj. ww. klipsownicy w sytuacji dostawy asortymentu równowa żnego do opisanego przez 
Zamawiaj ącego. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 08.12.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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