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TAM-838/1-PN/93-2017       Rybnik, dnia 13.02.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup światłowodów, kleszczy do cystoskopu oraz kleszczy d o URS 
 (zamówienie nr TAM-838-PN/93-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 06.02.2018 r., pod nr 513226-N-2018  

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

odpowiedzi. 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany sprzęt był kompatybilny z posiadanym przez 
Zamawiającego sprzętem firmy Olympus bez użycia dodatkowych adapterów i łaczników?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu o  
parametrach okre ślonych w zał ączniku nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków za mówienia.  
Zamawiaj ący jednocze śnie informuje, że jest w posiadaniu sprz ętu firmy Olympus, st ąd w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowi ącym zał ącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia odniesienie do nr katalogowych asortymen tu firmy Olympus. Niniejszy asortyment 
winien by ć kompatybilny z posiadanym sprz ętem, z uwzgl ędnieniem zapisu rozdziału II 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zamawiaj ący opisuj ąc przedmiot zamówienia 
określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szp itala, dopuszcza jednak tak że oferty 
równowa żne, przez które rozumie si ę asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany  w 
załączniku nr 1.1 i o parametrach - je śli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzeni a 
użytkownika. Bior ąc pod uwag ę powy ższe Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu z 
użyciem dodatkowych adapterów i łaczników, jednak bez  ponoszenia przez Zamawiaj ącego 
dodatkowych kosztów.  
 
Pytanie 2: „Dot. wzoru umowy – zał. Nr 3 do siwz §5 ust.1 pkt a). Zwracamy się z prośbą o zmianę 

treści w/w § na następujący:  
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy wzoru umowy.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 16.02.2018 r.  do godziny 10.30 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.00 . 
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