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LAS-240/1-PN/81-2019       Rybnik, dnia 20.09.2019 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy ostrzy wraz z u życzeniem strzygarek chirurgicznych   
(zamówienie nr LAS-240-PN/81-2019  

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 10.09.2019 r., nr 593562-N-2019-N-2019 

 

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

 
Pytanie 1:  „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy strzygarki o czterokrotnie krótszym 

czasie ładowania i o czasie pracy wynoszącym 60 minut, który w zupełności wystarcza do 
przygotowania pacjenta przed zabiegiem. Pozostałość zgodnie z SIWZ.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.                     
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2:  „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby strzygarka była kompatybilna z 

co najmniej dwoma rodzajami ostrzy- uniwersalnym do każdego rodzaju owłosienia i neuro- do 
włosów grubych?.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymaganiami okre ślonymi      
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 26.09.2019 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
 
Egz.: 

1. strona internetowa, 
2. aa.  

 

 

             

        


