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TAM-616/1-PN/35-2015       Rybnik, dnia 04.08.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę ssaka - 2 sztuki  (zamówienie: TAM-616-PN/35-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 28.07.2015 r., pod nr 191172 - 2015 
 

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

 
Pytanie 1: „PKT. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny 

z membranową bezolejową pompą prózniową posiadajacą dodatkowe zabezpieczenia 
termiczne i elektryczne? Parametr oferowany przez naszą firmę jest znacznie lepszy niż 
parametr wymagany przez Zamawiającego.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu – nie dopuszcza rozwi ązania 
opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 2: „PKT. 9 - Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy SAsak elektryczny kompatybilny 

z posiadanymi już przez szpital ssakami o cichej pracy do max. 40dB? Bardzo cicha praca 
poniżej 40dB bez wątpienia będzie miała pozytywny wpływ na komfort pracy personelu 
podczas pracy ssaka.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu – przedmiotowy parametr 
podlega punktacji. 
 
Pytanie 3: „PKT. 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny ze 

zbiornikiem zabezpieczającym o pojemności do 0,2 litra? Ze względu na zaawansowane 
zabezpieczenie stosowane w ssakach oferowanych przez naszą firmę taka pojemność 
całkowicie wystarczy do długotrwałego odsysania. Nadmierna pojemność ssaka nie jest 
bezpieczna ponieważ większe pojemniki są znacznie rzadziej opróżniane co powoduje 
rozprzestrzenianie bakterii i zarazków w zdecydowanie wyższym stopniu.”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży w zał ączniku nr 1.2 w punkcie II.12 w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry” nanie ść stosown ą zmianę. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka wyposażonego w wysokoobrotową 

pompę ssącą, oraz w pojemnik zabezpieczający o pojemności 1L? Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ ”  
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu.  
 

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

składania ofert ustalony do dnia 06.08.2015 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym  
samym dniu o godzinie 11.30). 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

            


