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TAM-962/1-PN/63-2015       Rybnik, dnia 20.10.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę aparatu do komputerowego badania wzroku z wyposażeniem - 1 sztuka, lampa szczelinowa z 
wyposażeniem - 3 sztuki  (zamówienie: TAM-962-PN/63-2015) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 15.10.2015 r., pod nr 274090 - 2015 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Dotyczy pakietu nr 2 – lampa szczelinowa z wyposażeniem – 3 sztuki, punkt 17. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na korekcję wady operatora w zakresie od -5D do +3D?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie urz ądzenia o takich parametrach. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w pozycji I.17 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 12 Lampę szczelinową wysokości szczeliny 

0,2/2/3/5/9 i 14mm?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie urz ądzenia o takich parametrach. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w pozycji I.12 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 Lampe szczelinową z zasilaniem 

montowanym pod stolikiem?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia w zakresie uj ętym w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania rozwi ązania opisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 4: „Czy zamawiający dopuści lampę szczelinową z wysokością szczeliny regulowaną płynnie 1-

14 mm oraz apreturą : 14mm, 8mm, 3,5 mm., 0,5mm ?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 5: „Czy zamawiający dopuści lampę szczelinową z zasilaczem zamontowanym pod blatem 

stolika?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia w zakresie uj ętym w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania rozwi ązania opisanego 
w pytaniu. 
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Pytanie 6 oraz 7 dotyczy zał ącznika Nr 1.2 – Pakiet 2  
 
Pytanie 6: „lp. 9 Czy Zamawiający miał na myśli brak konieczności instalowania zasilacza lampy 

bezpośrednio pod blatem stolika?” 
Odpowied ź 6: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w punkcie I.9 zał ącznika nr 1.2 
zamawiaj ący wymaga, by zasilacz  znajdował si ę w korpusie lampy.  
 
Pytanie 7: „lp. 12 Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z wysokością szczeliny: 14, 8, 5, 3, 

0,3 mm?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie urz ądzenia o takich parametrach. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w pozycji I.12 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 23.10.2015 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym  
samym dniu o godzinie 10.30). 
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