
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  

Strona 1 z 1 
 

LAS-58/4-PN/14-2018       Rybnik, dnia 28.03.2018 r. 
 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej S terylizatorni 
(zamówienie nr LAS-58-PN/14-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówie ń Publicznych, 
z dnia 19.03.2018 r., nr 532128-N-2018 

 
 W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami, zamawiaj ący 
udziela nast ępujących odpowiedzi (numeracja pyta ń i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę 
w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie z dnia 26.03.2018 r.): 

Pytanie 17 : „W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 26.03 (...) informuję, że konstrukcja pakietu 
nr 2 ww. postępowania uniemożliwia zaoferowanie kompatybilnego sprzętu w postaci inkubatora do 
wymaganych wskaźników. Zgodnie z SIWZ: ampułkowe biologiczne wskaźniki do odczytu po 24 h.  
Inkubator z drukarką do szybkiego odczytu testów , szybkiego czyli poniżej 24 h. 
W zależności od Państwa potrzeb należy: 

1. zmienić wymogi dot. inkubatora – wskazać na wymóg dostarczenia inkubatora kompatybilnego z 
wymienionymi w SIWZ wskaźnikami, bez drukarki (na rynku nie istnieje inkubator do testów, 
odczyt pow. 24 h z drukarką) 

 Lub 
2. Zmienić wymogi dot. wskaźników pary wodnej  i dopisać drugi inkubator, tj.: 

A. Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej, populacja 10*5 + kompatybilny 
inkubator (bez drukarki) 

B. Wskaźnik biologiczny do plazmy (tu zawsze jest odczyt 24 h) i do tego inkubator o szybkim 
odczycie, z drukarką.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie inkubatora kompatybilnego   
z wymienionymi wska źnikami, bez drukarki. Jednocze śnie tym zapisem modyfikuje odpowied ź na 
pytanie nr 6 z dnia 23.03.2018 r.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 04.04.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie  10.30. 

 
 

Egz.: 
1. strona internetowa 
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