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TAM-853/1-PN/88-2014       Rybnik, dnia 15.12.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę ssaka - 1 sztuka (zamówienie: TAM-853-PN/88-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.12.2014 r., pod nr 403996-2014 
 

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 ssak z włącznikiem membranowym , natomiast z ustawianiem 

podciśnienia za pomocą pokrętła ?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 do oferty  - „Specyfikacja techniczna ” w kolumnie 
„ Wymagane funkcje / parametry” w pozycji II.7, tak by z oferty jasno wynikało, j aki asortyment 
wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 kanistry 4L wykonane z PSU-

polisulfony( odporny na odkształcenia przy obciążeniu w dużym zakresie temperatur )- 
sterylizacja w autoklawie w temperaturze 135 ºC lub 4 L wykonane z poliwęglanu ?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w włącznik/wyłącznik nożny ,który nie 

jest zintegrowany podstawą jezdną, co daje możliwość pracy na odległość drenu ssącego 
bez konieczności podchodzenia do urządzenia ?”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, i ż zgodnie z pierwotnymi zapisami specyfikacji istotn ych 
warunków zamówienia rozwi ązanie opisane w powy ższym pytaniu jest dopuszczone do za-
oferowania przez wykonawc ę (zgodnie z punktem II.9 funkcja ta jest parametrem  punktowanym), 
za który zamawiaj ący przyzna 0 lub 5 punktów (zgodnie z informacj ą w punkcie VII.2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia). 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o przepływie max 40l/min?”  
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 do oferty  - „Specyfikacja techniczna ” w kolumnie 
„ Wymagane funkcje / parametry” w pozycji II.5 (tj. zast ąpić wymagany przedział „30 – 33  l/min” 
przedziałem „30 – 40  l/min”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki asort yment wykonawca 
zaoferował. 
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Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kanistrami wieszanymi na wózku jezdnym za 

pomocą zaczepów?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący informuje, i ż zgodnie z pierwotnymi zapisami specyfikacji istotn ych 
warunków zamówienia rozwi ązanie opisane w powy ższym pytaniu jest dopuszczone do 
zaoferowania przez wykonawc ę (zgodnie z punktem II.10 jest to parametr punktowa ny), a sposób 
montowania zbiorników nie jest okre ślony przez zamawiaj ącego. Punktacj ę wskazuje punkt VII.2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści termin realizacji Zamówienia do 10.1.2015? 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający wymaga ,aby wózek jezdny był zintegrowany ze ssakiem i posiadał 

wbudowane 4 koła o średnicy 80mm, dwa z nich z hamulcem i jeden antystatyczny?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poniższych parametrach: Wskaźnik paskowy 

podciśnienia z podświetlanymi wartościami podciśnienia zamiast manometru 
wskazówkowego  
Pompa membranowa, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji ? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu. 
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka na podstawie jezdnej wykonanej ze 

stali?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu. 

 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka z możliwością precyzyjnego 

ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 do oferty  - „Specyfikacja techniczna” w kol umnie „ Wymagane funkcje / parametry” 
w pozycji II.7, tak by z oferty jasno wynikało, jak i asortyment wykonawca zaoferował. 
 

 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym 

podłączanym przewodem gniazda w obudowie?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie nr 3. 
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający sprostuje niewłaściwy zapis w Specyfikacji Technicznej cześć II 

>>Parametry<< pkt. 6 poprzez wykreślenie słów >>za pomocą regulatora 
membranowego<<? Manometr (wskaźnik podciśnienia) i regulator podciśnienia są 
odrębnymi częściami składowymi ssaka. O regulatorze podciśnienia mówi punkt 7.  

 Reszta zgodna z SIWZ.” 
Odpowied ź 12: Tak, zamawiaj ący modyfikuje brzmienie punktu II.6 w zał ączniku nr 1.2 do oferty  - 
„Specyfikacja techniczna” w kolumnie „Wymagane funk cje / parametry” poprzez wykre ślenie 
słów: „ za pomocą regulatora membranowego”. Ww. zmian ę należy nanie ść w załączniku nr 1.2 
do oferty. 

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

składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.15 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

            


