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TAM-475/1-PN/50-2018       Rybnik, dnia 15.06.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup akcesoriów do diatermii chirurgicznych  
(zamówienie nr TAM-475-PN/50-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.06.2018 r., nr 570098-N-2018 
 

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

Uwaga: pytania nr 1 oraz nr 2 dotycz ą pakietu nr 1 . 
 

Pytanie 1 : „Dotyczy:  Pakiet nr. 1  
do poz.11 i 13 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający dopuści do postępowania instrument ze 
specjalną powłoką T- nieprzywieralną oraz ograniczającą nadmierne rozgrzewanie ? 
ponieważ podany nr katalogowy wskazuje na BiClampa T a opisany przez Państwa został 
wymóg ceramicznej powłoki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Pytanie 2: „do poz.12 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający dopuści do postępowania instrument izolowany 
również na branżach roboczych zatem bez powłoki ceramicznej ? ponieważ podany nr 
katalogowy wskazuje na BiClampa bez powłoki ceramicznej a opisany przez Państwa został 
wymóg ceramicznej powłoki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ” 

Odpowied ź 1-2: Zamawiaj ący dopuszcza oba rozwi ązania opisane w powy ższych pytaniach – 
przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
 
Uwaga: pytania nr 3 oraz nr 4 dotycz ą pakietu nr 2 . 
 

Pytanie 3: „do poz.13-16 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia pincet bipolarnych 
w których część robocza została wykonana ze stopów metali nieprzywieralnych a nie jest 
tylko pokryta powłoką? Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż opisana 
powłoka” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 4:  „do poz.15,16 
Prosimy do doprecyzowania czy zamawiający wymaga dostarczenia pincet których część 
robocza została wykonana ze stopów nieprzywieralnych? Ponieważ nr katalogowe skazują 
na pincety zwykła jednakże w opisie zamawiający wymaga dostarczenie pincet nieprzywie-
ralnych” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza oba rozwi ązania opisane w powy ższym pytaniu – przy 
zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
 
Pytanie 5: „Dotyczy:  Pakiet nr. 1 i 2 

do (Gwarancja min.12 mc) 
Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie opisane w pakietach nr.1 i 2 
(z wyłączeniem pozycji nr.11-13 w pakiecie nr.1 oraz pozycji 17-18 w pakiecie nr 2) na które 
producent udziela 12 mc gwarancji w zakresie wad ukrytych tkwiących po winie producenta, 
jednakże nie w przypadku wyeksploatowania zużywalnego wyposażenia lub jego 
uszkodzenia? Opisane wyposażenie jest wyposażeniem zużywalnym a jego żywotność 
zależy od intensywności eksploatacji oraz sposobu postępowania podczas całego procesu/ 
cyklu od sterylizacji do sterylizacji.” 

Pytanie 6: „do Pakiet nr 1 poz.11,12,13 oraz Pakiet nr 2 poz.17 ,18 (Gwarancja min.12 mc) 
Czy zamawiający dopuści do postępowania wyposażenie opisane w wymienionych pozy-
cjach na które producent udziela 6 mc gwarancji (min. 50 cykli sterylizacji) ? Opisane 
wyposażenie jest wyposażeniem zużywalnym a jego żywotność zależy od intensywności 
eksploatacji . Zamawiający może udzielić 12mc gwarancji w zakresie wad ukrytych tkwiących 
po winie producenta, jednakże nie w przypadku wyeksploatowania zużywalnego wyposaże-
nia.” 

Odpowied ź 5-6: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie opisanych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.  
 
Uwaga: pytania nr 7 oraz nr 12 dotycz ą pakietu nr 2 . 
Pytanie 7: „Poz. 1 Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 21, 22, 23 do osobnego zadania, co umożliwi 

wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a tym samym wpłynie 
korzystnie na konkurencyjność ofert.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
przetargowych w trakcie prowadzonej procedury przet argowej. 

 

Pytanie 8: „Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie szpatuły prostej” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 

 

Pytanie 9: „Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody 3,3 x 25 mm” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pytanie 10: „Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrody 2,5 x 20 mm” 
Pytanie 11: „Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie elektrody 2,5 x 20 mm” 
Pytanie 12: „Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie elektrody 2,5 x 20 mm” 
Odpowied ź 10-12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ż-
szych pytaniach. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 20.06.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
            

  


