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TAM-791/1-PN/49-2015       Rybnik, dnia 18.08.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 1 sztuka 
(zamówienie: TAM-791-PN/49-2015) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 12.08.2015 r., pod nr 205800-2015 

 
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 urządzenie, które w zamian za podawanie czasu pracy filtra, ma 

określone przez producenta stałe odstępy czasu wymiany filtra?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie, z podstawą jezdną, bez koszyka na kołdry? 

Wykluczenie koszyka umożliwi zaoferowanie urządzenia w korzystniejszej cenie.” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży w zał ączniku nr 1.2 w punkcie II.9 w kolumnie „Wymagane f unkcje / 
parametry” nanie ść stosown ą zmianę tak by z oferty jasno wynikało czy Wykonawca zaofe rował 
do urz ądzenia podstaw ę jezdną z koszykiem czy bez koszyka. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które można zawiesić na ramie łóżka? 
Odpowied ź 3: Zgodnie z zapisem w zał ączniku nr 1.2 w punkcie II.10 w kolumnie „Wymagane 
funkcje / parametry” zamawiaj ący wymaga zaoferowania urz ądzenia z mo żliwo ścią przewieszenia 
aparatu na łó żko pacjenta – wieszak przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
 
Pytanie 4: „Poz. II – 5 – Czy Zamawiający dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, 

którego panel sterowania składa się z czterech przycisków z odpowiednią temperaturą oraz 
kontrolek LED?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisanym w  pytaniu. 
 
Pytanie 5: „Poz. II – 9 – Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną do aparatu nieposiadający 

koszyka?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi na podobne pytanie – patrz odpowied ź nr 2. 
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Pytanie 6: „Poz. II – 9 – Czy Zamawiający wymaga, aby podstawa jezdna do aparatu była wyposażona 
w blokadę min. dwóch kół, która gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie pracy urządzenia?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie stawia takiego wymagania, ale dopuszcza taki e rozwi ązanie. 
 

Pytanie 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta 
o zasilaniu sieciowym, 220-240 VAC, 50/60 Hz?” 

Odpowied ź 10: Zgodnie z wymogami zawartymi w zał ączniku nr 1.2 w punkcie I.5 w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry” zamawiaj ący oczekuje zaoferowania urz ądzenia o podanym 
w pytaniu zasilaniu sieciowym. 

 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta 

posiadającego filtr o wysokiej skuteczności 0.2µm?” 
Odpowied ź 11: Zgodnie z wymogami zawartymi w zał ączniku nr 1.2 w punkcie II.6 w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry” zamawiaj ący oczekuje zaoferowania urz ądzenia posiadaj ącego 
filtr o skuteczno ści min. 0.2 µm. 
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta posiadające Licznik 

przepracowanych godzin, który jest wyświetlany, po odpowiedniej kombinacji przycisków?” 
Odpowied ź 12: 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 10: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta posiadający przewód 

grzewczy o długości ok. 1,7 m bez rozciągania?” 
Odpowied ź 13: Zgodnie z wymogami zawartymi w zał ączniku nr 1.2 w punkcie II.8 w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry” zamawiaj ący oczekuje zaoferowania urz ądzenia posiadaj ącego  
przewód grzewczy o długo ści min. 1,7 m . 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do urządzenia do ogrzewania 

pacjenta wyposażonego w 4 kółka bez blokady oraz w pojemnik na kołderki?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie okre ślił ilo ści kół oraz nie postawił wymogu posiadania blokady 
w zaoferowanym urz ądzeniu, dopuszcza jednak zaoferowanie takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do ogrzewania pacjenta, 

nowego, nieregenerowanego, wyprodukowanego w 2013 r. ?” 
Odpowied ź 12: 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. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 20.08.2015 r. do g odziny 10.00  oraz termin otwarcia ofert (w tym 
samym dniu o godzinie 10.30). 
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