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TAM-689/1-PN/69-2014       Rybnik, dnia 28.10.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawa kolposkopu (zamówienie nr TAM-689-PN/69-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17.10.2014 r., pod nr 219545 - 2014 
 

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

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści powiększenie 7,5x oraz 30x, w stosunku do podanych zakresów 
powiększeń?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kolposkopu o osi ąganych powi ększeniach: 
7,5x oraz 30x, pod warunkiem zaoferowania tak że co najmniej jednego powi ększenia z przedziału 
10-15x. W przypadku zaoferowania asortymentu dopusz czonego w niniejszym pytaniu nale ży 
stosown ą zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno 
wynikało, jaki asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści średnice pól mniejsze od wyszczególnionych zakresów, 

mianowicie 46/23/11.5 mm?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kolposkopu o polach widze nia podanych 
w pytaniu – modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w  tej pozycji, nadaj ąc mu brzmienie: 
„Średnice pola widzenia:* 42-51 mm; 23-30 mm; 11.5-19 mm”. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą zmianę nanieść w kolumnie 
„ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki asortyment wykonawca 
zaoferował. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści brak powiększenia okularów stereoskopowych?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza brak powi ększenia okularów stereoskopowych pod wa-
runkiem zachowania wymaga ń określonych w punkcie I.9 zał ącznika nr 1.2 – tj. zachowania 
wymaganych powi ększeń (z uwzgl ędnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w odpo-
wiedzi na niniejsze zapytania). W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego w ni-
niejszym pytaniu nale ży stosown ą zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, 
tak by z oferty jasno wynikało, jaki asortyment wyk onawca zaoferował. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści regulację dioptryjną w zakresie +/- 7 dioptrii?”  
Odpowied ź 4: Podany zakres spełnia wymagania zamawiaj ącego – wymagany zakres +/- 5 dioptrii 
jest zakresem minimalnym. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści brak wbudowanego filtra zielonego?”  
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej zmiany opisu przedmiotu zam ówienia. 
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Jednocze śnie zamawiaj ący wprowadza nast ępującą modyfikacj ę: punkt I.18 zał ącznika 

nr 1.2 w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” pr zyjmuje brzmienie: 
„Binokular o stałym k ącie nachylenia 45 o lub prosty lub regulowany w powy ższym 
zakresie”, 

natomiast w tym samym wierszu w kolumnie „Wymogi” z apis „TAK”, zostaje zast ąpiony 
zapisem: „TAK, poda ć”.  

 
UWAGA:  
W przypadku zaoferowania asortymentu zgodnego z dot ychczasowym opisem przedmiotu 
zamówienia nie jest konieczne naniesienie ww. zmian  (dotyczy wszystkich wprowadzonych 
modyfikacji).  

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

składania ofert ustalony do dnia 31.10.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
         


