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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę zestawu noża hybrydowego, kolumny taparoskopowej na potrzeby oddziału
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej oraz narzędzi laparoskopowych dta

Oddziału Chirurgii OgÓlnej, Onkologicznej i Kolorektalnej oraz oddziału Urologii
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 07.04.2016r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie l: Czy Zamawiający mając na uwadze możliwość wystartowania w przetargu w pakiecie nr 1
innej firmy niż tylko firmy Olympus Polska Sp. Z o.o. zezwoli na zaoferowanie ponizszego zestawu,
który oferowany jest przez lidera rynku w dziedzinie technologii noza ultradźwiękowego i systemu
bipolarnego zamykania naczyń a tym samym wprowadzi element zdrowej konkurencji co poskutkuje
lepszą ekonomicznie ofertą na wyzej wymieniony pakiet?
OdpowiedŹ= Zamawiający nie ustosunkuje się do zadanego pytania, poniewaz pytanie jest zbyt
ogólne.
Pytanie 2: Dot. Pakietu nr 2 pkt, 4.t7: Czy Zamawiający dopuści monitor kompatybilny swymi
parametrami z opisem SIWZ działający w technologii LCD?
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3: Dot. Pakietu nr 2 pkt. 10.3: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu pkt. 10.3
opisującego ,,WartoŚĆ maksymalnego ciŚnienia roboczego" które powinno być wyrazone w jednostce
,,mmHg"'a nie jak w formularzu ml/min.
odpowiedźl Tak, zamawiający wyraża zgodę i doprecyzowuje jednostki na mmHg.

JednoczeŚnie Zamawiający w Pakiecie 2, częsci III formularza ofertowego ,,Oferta cenowa" dodaje
pkt,7 Światłowód ilość zamawiana 2 szt, W załączeniu poprawiony formul-arz ofertowy,

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
13.04.2016 r. pozostaje bez zmian.
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