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TAM-849/1-PN/85-2014       Rybnik, dnia 15.12.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych – 3 sztuki (zamówienie: TAM-849-PN/85-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.12.2014 r., pod nr 255067 - 2014 
 

 
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 do zaoferowania pompę infuzyjną w z programowaniem 

prędkości infuzji w zakresie od 0,1 do 1500 ml/h?.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu – tj. 
dopuszcza ograniczenie minimalnego wymaganego przed ziału dla strzykawki 50 ml – do warto ści 
podanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymog ów. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w kolumnie: „ Wymagane 
funkcje / parametry” w pozycji II.9, tak by z oferty jasno wynikało, j aki asortyment wykonawca 
zaoferował. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę infuzyjną bez funkcji opóźnionego 

startu?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2  - tj. w kolumnie 3 („ Wymogi”) w pozycji II.21 zmieni ć słowo „TAK” na zapis: „TAK / NIE” 
i w ostatniej – 4-tej kolumnie wpisa ć „NIE” . 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 09:15 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 09:30 . 
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