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LAS-199/1-PN/49-2020

Rybnik, dnia 05.01.2021 r.
Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
dostawy ureterorenoskopów giętkich (zamówienie nr LAS-199-PN/49-2020)
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 30.12.2020 r., nr 770095-N-2020
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.
Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o maksymalnej średnicy zewnętrznej 9.6 Fr?
Różnica 0.1 Fr pozostanie bez wpływu na codzienną pracę z urządzeniem”
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym
pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym
w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było
wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.
Pytanie 2: „Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach oferty dostarczenia na czas trwania umowy
przenośnej konsoli niezbędnej do obsługi ureterorenoskopów o parametrach: ekran dotykowy min. 12 cali,
rozdzielczość min 1024x768 z możliwością ustawienia balansu bieli, wykonania zdjęcia podczas zabiegu,
nagrania filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu, waga max. 4.3 kg, wyjście HDMI umożliwiające podłączenie
sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wbudowana pamięć min. 8 GB, możliwość eksportu obrazów na
nośniki zewnętrzne typu pendrive”
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu w ramach bezpłatnego
użyczenia.
Pytanie 3: „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do
konsoli był sterylny bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami?”
Odpowiedź 3: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ
i formularzu cenowym.
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin
składania ofert ustalony do dnia 08.01.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym
samym dniu o godzinie 10.30.
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