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DIS-5/1-PN/49-2019       Rybnik, dnia 25.04.2019 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup stacji przegl ądowych  
(zamówienie nr DIS-5-PN/49-2019) 

zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską  Nr POIS.09.01.00-00-0235/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa m edycznego, o ś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjneg o Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.04.2019 r., nr 539651-N-2019 

 
W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację. 
 
Pytanie 1: „Pyt I. Dot. Zał ącznik. 1.2 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STAC JE 

PRZEGLĄDOWE (11 SZT.) Z MONITORAMI PRZEGLĄDOWYMI - Pkt. 6. Monitor 
stacji przegl ądowej  
Czy Zamawiający dopuści monitory z kątami widzenia 178 stopni, co jest parametrem 
wyższym i lepszym niż wymagane 176 stopni ? Pozwoli to zaoferować monitory 
medyczne renomowanego producenta o najwyższej możliwej jakości na rynku. 
Czy Zamawiający dopuści monitory z kontrastem rzędu 1500:1, co jest parametrem 
wyższym i lepszym niż wymagane 1000:1 ? Pozwoli to zaoferować monitory medyczne 
renomowanego producenta o najwyższej możliwej jakości na rynku. 
Alternatywnie prosimy Zamawiającego o dodanie w przypadku powyższych dwóch 
parametrów wartości wymaganej określonej jako „minimum” (np. min. 176 stopni; min. 
1000:1).” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie okre ślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, tj. dopuszcza monitory z k ątami widzenia 178 stopni oraz 
monitory z kontrastem 1500:1 - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał. nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 29.04.2019 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
 
                                                                                                                                 
             


