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LAS-383/1-PN/124-2018       Rybnik, dnia 07.01.2019 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych – wkład do pompy artrosk opowej prod. Smith and 
Nephew (zamówienie nr LAS-383-PN/124-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 28.12.2018 r., pod nr 664473-N-2018 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający  dopuści zestaw drenów jednorazowych składający się z drenu 

doprowadzającego plus drenu odprowadzającego do shavera – wraz z nieodpłatnym 
wypożyczeniem pompy jednorolkowej na czas trwania umowy?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie. 
 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenów jednorazowych wraz 
z użyczeniem kompatybilnej pompy artroskopowej, jako rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 

Pytanie 3: „dot. Wkład do pompy artroskopowej – opis przedmiotu zamówienia: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego sterylnego drenu 
do pompy artroskopowej wraz z użyczeniem pompy artroskopowej o parametrach nie 
gorszych niż posiadana pompa Dyonics 25?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 

Pytanie 4: „dot., § 2 ust. 2 wzoru umowy: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie godzin przeznaczonych na dostawę 
zamawianego asortymentu do godz. 14.00” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert ustalony do dnia 11.01.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
           


