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               Słupca, dn. 06.05.2020 r.

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania
część III

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do SP ZOZ w Słupcy.

1. Pakiet nr 14
Pozycja 5 Prosimy Zamawiające o dopuszczenie  igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point.
Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po
wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27G x103 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pozycja 6 Prosimy Zamawiające o dopuszczenie  igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point.
Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po
wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25G x88 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 42
1.  Czy  Zamawiający  w  pozycji  2  dopuści  zaoferowanie  szczypiec  pokrytych  tworzywem  ułatwiającym
przemieszczanie ich w kanale roboczym endoskopu i zmniejszającym opór podczas manewrowania, łyżeczki z
pojedynczymi okienkami.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek standardowych.
Odp. Tak. 

3. Czy Zamawiający w pozycji  9 dopuści zaoferowanie szczotek z plastikową końcówką, długość narzędzia
1200 mm, szczotki kontrastujące w RTG.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy  Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm i długości 1200 mm,
łyżeczki bez igły.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 1,8 mm z długością ostrza
5 mm, średnica 23G i 25 G, długość cewnika 1600 mm, parametry pozostałe i  parametry pozostałych igieł
według opisu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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6. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 1800 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  resuscytator dla dzieci z workiem o pojemności 550 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści  resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 320 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

9.  Czy Zamawiający wymaga  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  7,  pozycje:  1,  2,  3,  4):  przedłożenia  kart
produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz
innych  ewentualnych  wykonawców  i  staną  się  potwierdzeniem  wymogów  zawartych  w  SIWZ?  Należy
nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu,
jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO
11948.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych
posiadające  co  najmniej  jeden  ściągacz  taliowy  i  ustanowi  to  jako  wymóg  minimalny?  Nasze  produkty
wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia,
które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z
przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających
system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu
oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne
charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę.
Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak
również ilość prania pościeli.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1, rozmiar XL): złożenie oferty na
pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego
produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z
handlowym  oznaczeniem  XL oferowanym  na  rynku  polskim.  W naszej  opinii  nie  ma  zatem  powodu  do
zawężania  wymogów  w  stosunku  do  oczekiwanych  produktów  -  rozmiarów  wynikających  z  ich  nazwy
handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich
oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje
możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się
na oszczędności.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

13.  Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  7,  pozycja:  2):  pieluchomajtki  dla
noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7,  pozycja:  2):  możliwość przedstawienia
dokumentów  potwierdzających  jakość  produktów  dla  dzieci  –  wystawionych  przez  producenta  -  które  są
równoznaczne z dokumentami typu: PZH, ImiD?
Odp. Zamawiający wymaga świadectwa PZH.
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15.  Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  7,  pozycja:  3):  podkłady ginekologiczne
niejałowe, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 3): złożenie oferty na podkłady
ginekologiczne pakowane a’20, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pakietu nr 25
17.  Czy Zamawiający dopuści  elektrodę  czynną  monopolarną  typu  półpętla  o  szerokości  /  średnicy części
roboczej 20mm i długości 140mm oraz z trzpieniem do uchwytu 2,4mm jako rozwiązanie bardziej praktyczne
niż elektroda typu żagielek?
Odp. Tak.

18. Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk 3-pin, długość kabla 4,5
m, wielorazowy kompatybilny z diatermią ERBE VIO 3, EMED- SPECYRUM?
Odp. Tak.

19.  Czy Zamawiający zmieni  nieznacznie  wymagane ilości  i  dopuści  złożenie  oferty na 1005 sztuk filtrów
wstępnych  do  odsysania  dymów  do  stosowania  przy  urządzeniu  IES  3  ERBE?  Produkty  te oferowane  są
i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu w opakowaniach zbiorczych po 15 sztuk.
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 105 sztuk filtrów.

20.  Czy Zamawiający zmieni  nieznacznie  wymagane  ilości  i  dopuści  złożenie  oferty na  990 sztuk  filtrów
wstępnych  do  odsysania  dymów  do  stosowania  przy  urządzeniu  IES  3  ERBE?  Produkty  te oferowane  są
i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu w opakowaniach zbiorczych po 15 sztuk.
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 105 sztuk filtrów.

21. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 25 sztuk aplikatorów do
argonu dł.  100mm z wysuwaną i  chowaną elektrodą szpatułkową,  przyciski  cięcie  i  koagulacja,  dodatkowy
przycisk do zmiany ustawień,  zintegrowany z  kablem i  filtrem? Produkty te oferowane  są  i  dystrybuowane
z uwagi na bezpieczeństwo transportu i zachowanie sterylności w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 10 sztuk aplikatorów.

22. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 25 sztuk aplikatorów do
argonu dł.  350mm z wysuwaną i  chowaną elektrodą szpatułkową,  przyciski  cięcie  i  koagulacja,  dodatkowy
przycisk do zmiany ustawień,  zintegrowany z  kablem i  filtrem? Produkty te oferowane  są  i  dystrybuowane
z uwagi na bezpieczeństwo transportu i zachowanie sterylności w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 10 sztuk aplikatorów.

23. Pakiet nr 5, pozycja nr 4, 5 – Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 5 pozycje nr 4 i 5 i utworzy z nich
osobny pakiet lub umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet nr 5, pozycja nr 4– Czy zamawiający dopuści filtr o masie 22g i objętości oddechowej 150-1500,
przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

25.  Pakiet  nr 5,  pozycja  nr 5–  Czy zamawiający dopuści  filtr  bez wymiennika  ciepła  i  wilgoci,  zakresie
objętości oddechowej 150-1500, masie 46g, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
Odp. Tak, ale Zamawiający wymaga badań dot. przepuszczalności wirusów. 

26. Pakiet nr 5, pozycja nr 16– Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 5 pozycję nr 16?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650 ml i
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rezerwuarem o pojemności 2000ml?
Odp. Tak.

28. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 4?
Odp. Tak.

29. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z zaworem 60 mbar bez możliwości
zamiany?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Pakiet nr 28, pozycja nr 2 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 600ml i
rezerwuarem o pojemności 1600ml?
Odp. Tak.

31. Pakiet nr 28, pozycja nr 2 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z 1 maską w zestawie w  w rozm. 1, 2
lub 3?
Odp. Tak.

32. Pakiet nr 28, pozycja nr 3 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 280 ml i
rezerwuarem o pojemności 1600 ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Pakiet nr 28, pozycja nr 3 -  Czy zamawiający dopuści resuscytator z z 1 maską w zestawie w rozm. 0 lub
1?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet nr 30, pozycja nr 2 -  Czy zamawiający dopuści łyżki z terminem ważności 5 lat?
Odp. Tak, ale oznaczony termin ważności na opakowaniu.

35. Pakiet nr 30, pozycja nr 2 -  Czy zamawiający dopuści łyżki ze średnicą światłowodu w zakresie 4-5mm?
Odp. Tak, tylko kompatybilne z rękojeściami Green Line.

36. Pakiet nr 30, pozycja nr 3 -  Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 30, pozycję nr 3?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

37.Pakiet nr 37, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający dopuści rękawicę myjącą posiadającą w części przedniej
gramaturę 100g/m2 a w tylnej 70g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 37, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający odstąpi od zapisu „ załączonym do oferty oświadczeniem
producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

39. Pakiet nr 41, pozycja nr 1 -  Czy zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 5 x 8,9 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 25
40. Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone
powierzchnia przewodząca 110cm2, 2cm2 różnicy nie ma znaczenia ani użytkowego, ani dla pacjenta, pokryte
hydrożelem, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, pakowane po 5 sztuk, opakowanie zbiorcze
50 szt?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

41. Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, dł.
160mm, końcówka 1mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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42. Punkt 6.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną typ żagielek, część
robocza 20 x 25mm, długość115mm, do uchwytu 2,4mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

43. Punkt 8-15. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 8-15, akcesoriów kompatybilnych
z diatermią ERBE
Odp. Zgodnie z SIWZ.

44. Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica
2mm, 4mm, dł. 100mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica 
2mm, 4mm, 6mm, dł. 50-53mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

46.  Punkt  18,19.  Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  elektrodę  kulkową jednorazową do uchwytu,
średnica 4mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

47. Punkt 20.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektroda pętla druciana wielorazowego użytku o
średnicy 5mm, 10mm, 14mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
48. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 4
Czy Zamawiający wydzieli  z  pakietu  4  poz.  1,  2,  7,  11,  14,  20  do  osobnego zadania  i  umożliwi  złożenie
konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

49. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 4 poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  rurkę  intubacyjną  bez  mankietu  wykonaną  z  medycznego  PCV  ustno/nosowa
w rozmiarach 2,0 – 6,0? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  rurkę  intubacyjną  z  mankietem niskociśnieniowym,  sterylną,  z  atraumatycznym
otworem Murpy’ego, w rozmiarach 6,5-10,0? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

51. Pytanie 4 – dotyczy pakietu 4 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z rdzeniem aluminiowym, bezlateksową,
sterylną o średnicy zewnętrznej 4,7 mm i długości 340mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

52. Pytanie 5 – dotyczy pakietu 5
Czy  Zamawiający  wydzieli  z  pakietu  5  poz.  1,  2,  4,  5,  16  do  osobnego  zadania  i  umożliwi  założenie
konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

53. Pytanie 6 – dotyczy pakietu 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy bez możliwości nawilżania,
masa 19g, przestrzeń martwa 34ml,  skuteczność filtracji  bakteryjno-wirusowej >99, 9%, minimalna objętość
oddechowa >100 ml, z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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54. Pytanie 7 – dotyczy pakietu 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy bez możliwości nawilżania,
masa 23g, przestrzeń martwa 41ml, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej >99,998%, minimalna objętość
oddechowa >150ml, z portem do kapnografii, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

55. Pytanie 8 – dotyczy pakietu 5 poz. 5
Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 5 dopuści sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z
odrębną wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 23mg/l przy
VT 500ml, minimalna objętość oddechowa >200ml, masa 36g, z portem do kapnografii?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

56. Pytanie 9 – dotyczy pakietu 5 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści  sterylny filtr  oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z  wymiennikiem
ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 32,3mg H2O/L prz VT 500ml, minimalna objętość oddechowa >180,
masa 31 g, z portem do kapnografii? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

57. Pytanie 10 – dotyczy pakietu 5 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PE
(polietylenu), trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

58. Pytanie 11 – dotyczy pakietu 5 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 200cm z PP
(polipropylen), kolanko z portem luer lock, trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

59. Pytanie 12 – dotyczy pakietu 6
Czy Zamawiający wydzieli  z  pakietu 6 poz.  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  38,  46 do osobnego zadania i
umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

60. Pytanie 13 – dotyczy pakietu 6 poz. 23
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4,00m wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, dren o
przekroju  gwiazdkowym  z  sześcioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi,  zapobiegającymi  zamknięciu
światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j.
polskim oraz instrukcją użycia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

61. Pytanie 14 – dotyczy pakietu 6 poz. 24
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu,
bez  zawartości  lateksu,  z  elastomerowym,  bezciśnieniowym  mankietem  z  podwójnym  podbródkiem
uszczelniającym  twarz  z  brodą,  w  rozmiarze  uniwersalnym,  z  gumką  mocującą,  otworami  bocznymi  z
zastawkami,  obrotowym łącznikiem do worka?  Worek o  pojemności  1000ml.  Rozłączany dren  o  przekroju
gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z
uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz
instrukcją użycia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Pytanie 15 – dotyczy pakietu 6 poz. 25
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu,
bez  zawartości  lateksu,  z  elastomerowym,  bezciśnieniowym  mankietem  z  podwójnym  podbródkiem
uszczelniającym  twarz  z  brodą,  w  rozmiarze  uniwersalnym,  z  gumką  mocującą,  otworami  bocznymi  z
zastawkami,  obrotowy  łącznik  do  worka?  Worek  o  pojemności  1000ml.  Rozłączany  dren  o  przekroju
gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z
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uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz
instrukcją użycia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

63. Pytanie 16 – dotyczy pakietu 6 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV.
Miękkie  końcówki  donosowe,  dren o długości  210cm,  o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi
paskami  wzmacniającymi,  zapobiegającymi  zamknięciu  światła  drenu,  uniwersalny  łącznik.  Wyrób
mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

64. Pytanie 17 – dotyczy pakietu 6 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem 2,1m, wykonana z PP polipropylenu, bez zawartości lateksu,
z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą dorosłego, z podwójnym
podbródkiem, w rozmiarze uniwersalnym, z gumką mocującą, z otworami bocznymi? W zestawie rozłączany
dren  o  przekroju  gwiazdkowym  z  sześcioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi,  zapobiegającymi
zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z
napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

65. Pytanie 18 – dotyczy pakietu 6 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści  zestaw do terapii  aerozolowej  dla  dorosłych  wyposażony w maskę  aerozolową,
nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2, dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

66. Pytanie 19 – dotyczy pakietu 6 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii aerozolowej dla dzieci, pediatryczny wyposażony w nebulizator o
pojemności 10ml, skalowany co 1, odłączalny dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

67. Pytanie 20 – dotyczy pakietu 6 poz. 38
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarze 3,5-12 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

68. Pytanie 21 – dotyczy pakietu 27 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści maski resuscytacji niemowląt do jednorazowego użytku w rozmiarach : 0 (42mm), 1
(50mm), 2 (60mm)? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

69. Pytanie 22 – dotyczy pakietu 29
Czy Zamawiający z pakietu 29 wydzieli  pozycje  1,  3,  4,  5,  6,  8 do osobnego zadania i  umożliwi złożenie
konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

70. Pytanie 23 – dotyczy pakietu 29 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania 72h, do rurek intubacyjnych długość 54cm rozmiar
Fr 10, 12, 14, 16 do rurek tracheostomijnych dł. 30,5cm rozmiar Fr 10, 12, 14, 16. Cewnik składający się z
ergonomicznej  zastawki  do  odsysania  umożliwiającej  precyzyjną  kontrolę  siły  ssania  raz  pewny  system
blokowania  zatrzaskowy,  mocny  transparentny  rękaw,  z  markerami  długości  ułatwiające  prawidłowe
umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie
kapturka,  obrotowa  zastawka  separująca  izolująca  cewnik  do  płukania,  zamknięcie  45  stopni  zapobiega
przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki
oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności.
Nazwa i opis w języku polskim? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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71. Pytanie 24 – dotyczy pakietu 29 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej ze źródłem światła
LED,  kompatybilna  z  łyżkami  w  standardzie  ISO  7376-3  (tzw.  Zielona  specyfikacja),  z  nieograniczonym
terminem do przydatności? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

72. Pytanie 25 – dotyczy pakietu 29 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku, wykonana z PCV, składająca się z trzech
elementów  trwale  ze  sobą  połączonych:  rurki  powietrznej,  maski,  nadmuchiwanego  mankietu
niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0. produkt sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

73. Pytanie 26 – dotyczy pakietu 29 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. Sztuczny nos,
dwustronna  powierzchnia  wymiany  z  piankowym  wkładem.  Nawilżacz  posiadający  port  z  zastawką  do
odsysania  oraz  podłączenia  tlenu,  czysty mikrobiologicznie,  przestrzeń  martwa.  19ml,  waga  8g,  minimalna
objętość oddechowa 50ml, zwrot wilgoci 26mg H2O przy VT 500ml? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

74. Pytanie 27 – dotyczy pakietu 29 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej dł. w zakresie 42-300 cm,
w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik
kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Pytanie 28 – dotyczy pakietu 33 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych,
z  PP (polipropylenu),  2  rury rozciągliwe,  dł.200  cm po  rozciągnięciu,  dodatkowa  rura  do  worka  o  dł.  po
rozciągnięciu 150 cm, kolanko z portem luer lock zabezpieczony kapturkiem, trójnik Y, średnica rur 22 mm,
złącza 22F-22M/15F, złączka prosta 22M-22M, bezlateksowy worek oddechowy o poj.2 litry, sterylny? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

76. Pytanie 29 – dotyczy pakietu 33 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maskę anestetyczna, transparentną, dostępną w rozmiarach 0-6,
z  mankietem  uszczelniającym  odpowiadającym  pod  względem  kolorystycznym  wspomnianym  rozmiarom,
wyprofilowana  anatomicznie,  wyposażona  w  wewnętrzne  ożebrowanie  bezciśnieniowego  mankietu
uszczelniającego zlokalizowane w części nowej maski, stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym
środowisku, wyraźnie oznakowana, z wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do
nasady  nosa,  oraz  naniesionym  na  maskę  numerem,  co  umożliwia  zapis  i  nadzór  pacjenta,  wykonana
z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie zawiera
perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

77. Pytanie 30 – dotyczy pakietu 33 poz. 16
Czy Zamawiający może określić ilość zapotrzebowania produkty? Brak tej wartości w formularzu cenowym.
Odp. 5 szt./rok.

78. Pytanie 31 – dotyczy pakietu 35
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru
ciśnienia,  pojedyncza,  nie  wymagająca  stosowania  osobnych  portów  do  testowania  poprawności  działania
systemu  –  przetwornik  posiada  wstępnie  wykalibrowany  czujnik  pomiarowy  ze  stałymi  parametrami
elektrycznymi  (czułość,  liniowość,  stabilność  zera).  W  przypadku  podłączenia  przetwornika  do  systemu,
kalibracja następuje automatycznie, co absolutnie nie wymaga dodatkowych testów poprawności działania całej
linii  przez  użytkownika.  Ponadto  cechuje  je  wysoka  odporność  na  zakłócenia  (zjawisko  rezonansu)  bez
konieczności stosowania elementów korygujących. 
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Pytanie 32 – dotyczy pakietu 35
Zwracamy się z prośbą o podanie modelu oraz liczby monitorów, z którymi ma współpracować przetwornik do
pomiaru krwawego ciśnienia.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet nr 44  
Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze do 3 kg i powyżej 30 kg.
Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych
Odp. Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 3 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej wykonanej z polisulfonu z
niezależnie obracającą się nakrętką, z 5 kranikami z optycznym indykatorem położenia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 15 opakowań po 100 sztuk ostrzy, czy 15
sztuk. 
Odp. 15 op. a' 100 szt.

Pakiet  37:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  myjki  w  formie  rękawicy,  do  mycia  ciała  pacjenta  -
jednostronnie  impregnowana  mydłem o  neutralnym pH 5,5,  jednorazowego użytku  -  gotowa do użycia  po
aktywacji  wodą,  zgrzewana  termicznie.  Hipoalergiczna,  wykonana  z  jednej  strony  z  tkaniny  bawełnianej
(białoniebieskie paski) dwustronnie drapanej,  impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej
strony  z  włókniny  podfoliowanej  wewnętrznie.  Impregnacja  mydłem  w  formie  poziomych,  równolegle
ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm),
waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

82. Pytanie nr 1
Wśród  dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą  Zamawiający  wymienia  załącznik  nr  6  –  opis  przedmiotu
zamówienia. Czy nie nastąpiła omyłka, ponieważ w SIWZ nie ma takiego załącznika. 
Odp. Do SIWZ wkradł się błąd. Nie ma takiego załącznika.

83. Pytanie nr 2
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80%
ilości  wyszczególnionych  w ofercie?  Pozytywna  odpowiedź  na  powyższe  pytanie  ma  istotne  znaczenie  dla
odpowiedniej  kalkulacji  oferowanej  ceny.  Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej  konkurencji  będzie
określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno
zrealizowany.  Jak wskazano w  Wyroku KIO z  dnia  27 grudnia  2011 roku (KIO 2649/11):  „Zamawiający
powinien opisać przedmiot  zamówienia w taki  sposób,  aby wykonawcy nie  mieli  wątpliwości,  jakie  usługi,
dostawy,  roboty  budowlane  należy  wykonać  i  jaki  będzie  ich  zakres,  tak  aby  spełniały  oczekiwania
Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert
(…)
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO
1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r.,
KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie
w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie
realizowana  na  pewno,  oraz  tej  części,  której  realizacja  będzie  uzależniona  od  decyzji  zamawiającego
o skorzystaniu z prawa opcji”. 
W  wyroku  z  dnia  7  maja  2014  r.  KIO  809/14  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  „nie  można
zaakceptować  postanowień  umowy  dających  zamawiającemu  całkowitą,  nieograniczoną  pod  względem
ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw
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będących przedmiotem zamówienia”.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

84. Pytanie nr 3
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości
netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do
urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści
ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

85. Pytanie nr 4
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający  będzie  składał  zamówienia  według  bieżących  potrzeb,  przy  czym  wartość  zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości
zamówienia w kwocie 150 zł. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

86. Pytanie nr 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu §3 ust. 61 o następującym brzmieniu: 
61: Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika
inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w roku). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2021 roku.
Wykonawca  wyjaśnia,  iż  umowa  będzie  zawarta  na  okres  1  roku   i  niewątpliwym  jest,  iż  w  okresie  jej
obowiązywania  może  nastąpić  zmiana  siły  nabywczej  pieniądza.  Wprowadzenie  klauzuli  umożliwi
zaktualizowanie  wynagrodzenia  Wykonawcy  pod  kątem rzeczywistej  wartości  ekonomicznej  świadczonych
dostaw.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

87. Pytanie nr 6
Pakiet 26, poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) zamiast PS? Polipropylen charakteryzuje
się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż
polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

88. Pytanie nr 7
Pakiet 26, poz.3
Czy Zamawiający dopuści  w poz.3 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności  520 ml? Zaproponowana
pojemność  pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli  na  wybór  najkorzystniejszej  oraz  osiągnięcie  niższych  cen  i  racjonalne  gospodarowanie  finansami
publicznymi
Odp. Zamawiający dopuszcza.

89. Pytanie nr 8
Pakiet 26, poz.4
Czy Zamawiający dopuści w poz.4 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 1200 ml? Zaproponowana
pojemność   pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli  na  wybór  najkorzystniejszej  oraz  osiągnięcie  niższych  cen  i  racjonalne  gospodarowanie  finansami
publicznymi.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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90. Pytanie nr 9
Pakiet 26, poz.5
Prosimy o dopuszczenie pojemnika z pokrywką na wcisk o pojemności 2300 ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

91. Pytanie nr 10
Pakiet 26, poz.6
Czy Zamawiający dopuści w poz.6 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 5600 ml? Zaproponowana
pojemność   pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli  na  wybór  najkorzystniejszej  oraz  osiągnięcie  niższych  cen  i  racjonalne  gospodarowanie  finansami
publicznymi.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

92. Pytanie nr 11
Pakiet 26, poz.7
Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany o pojemności 25 ml wypełniony 15 mililitrami 10% buforowanej
formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

93. Pytanie nr 12
Pakiet 26, poz.8
Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany o pojemności 60 ml wypełniony 40 mililitrami 10% buforowanej
formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

94. Pytanie 1
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 9 dopuści szczotki cytologiczne o długości roboczej 1200 mm, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

95. Pytanie 2
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 10 dopuści szczypce o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

96. Pytanie 3
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 13 dopuści zestawy do opaskowania 6-gumkowe z lateksowymi gumkami,
przedostatnia  gumka w kolorze odmiennym od pozostałych,  dźwiękowa i  wzrokowa sygnalizacja  zrzucenia
gumki, zestaw wstępnie złożony, nić przewleczona przez teflonowy cewnik, gotowa do przełożenia przez kanał
roboczy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

97. Pytanie 4
Czy Zamawiający odstąpi  od dostarczenia próbek dla pakietu 42 najpóźniej  w dniu otwarcia ofert  na rzecz
złożenia ich przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego?
Uzasadnienie: W myśl przyjętego kryterium oceny ofert, zgodnie z SIWZ pkt 12 ppkt 2, dostarczenie próbek
w dniu otwarcia ofert dla pakietu 42 nie ma wpływu na ocenę złożonej oferty.
Odp. Zamawiający odstępuje.

98. Pytanie 5
Dotyczy zapisów umowy 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji  kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach
(należności wymaganych) przekraczającej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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99. Pytanie 6
Zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy wobec  Zamawiającego  nie  została  wszczęta
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę
prawa handlowego.

100. Pakiet 32 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę Dash 3® Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi
żywienia drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego
pacjenta w celach żywienia enteralnego. pojemnoś
i 60  ml.  Produkt  z systemem  złącza  ENFit  - niekompatybilny  z innymi  systemami  (Luer,  ENLock,  inne).
Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany ważność 5 lat.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

101. Pakiet 5 poz. 12
Czy zamawiający Przezskórną endoskopową jejunostomie z łącznikiem ENFit do stosowania z Flocare PEG CH
18. Opakowanie Bengmark PEG/J nie zawiera zestawu PEG.  Flocare® Bengmark® PEG/J CH 9 w połączeniu
z Flocare® PEG CH 18 służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy, poprzez
wytworzoną gastrostomię PEG Ch 18.
PEG/J  to  zgłębnik  wykonany  z poliuretanu  o średnicy  zewnętrznej  CH9  i długości  105cm.  Koniec  dalszy
zgłębnika – opatentowana spirala Bengmark® (2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm) – zakończony
dwoma  bocznymi  otworami  i wystającą  poza  zgłębnik  kulką.  Pętle  te  rozprostowują  się  po  wprowadzeniu
prowadnicy. Po usunięciu prowadnicy spirala pozwala przyjąć optymalne, stabilne ułożenie zgłębnika w jelicie
cienkim.  Czarny kwadratowy znacznik  znajdujący  się  około  25cm od  końca  dalszego  zgłębnika  wskazuje
miejsce,  do  którego  (po  usunięciu  prowadnicy)  zwinie  się  zgłębnik  przyjmując  kształt  spirali.  Niebieski,
nieprzezroczysty zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 25
102. Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20
Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie
udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność
ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

103. Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie  elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej
169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie
prądu, pokrytej hydrożelem
Lub
Prosimy o dopuszczenie elektrody  biernej, uniwersalnej dla dorosłych, prostokątnej, o zaokrąglonych brzegach,
jednorazowej, żelowej, dzielonej na dwie równe symetryczne części, o wymiarach: 202 x 101 mm, powierzchnia
aktywna 118 mm3, pakowanej pojedynczo.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

104. Poz.  6
Prosimy  o  dopuszczenie  jednorazowej,  sterylnej  elektrody  typu  żagielek,  wykonanej  ze  stali  nierdzewnej,
z wtykiem 2,38 mm, o długości  135 mm i wymiarach żagielka 23 x 13 mm
Odp. Zgodnie z SIWZ.

105. Poz.  16, 17, 18, 19
Prosimy o dopuszczenie elektrody czynnych, wielorazowych, kulkowych, z wtykiem 2,38 mm, o następujących
parametrach:
- długość 70 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 150 mm, średnica kulki 2,5 mm
- długość 156 mm, średnica kulki 4 mm
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

106. Poz.  18, 19
Prosimy o dopuszczenie elektrody czynnych, jednorazowych kulkowych, z wtykiem 2,38 mm, o następujących
parametrach:
- długość 54 mm, średnica kulki 2 mm
- długość 70 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 156 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 157 mm, średnica kulki 5 mm
Odp. Zgodnie z SIWZ.

107. Poz.  20
Prosimy o dopuszczenie wielorazowej elektrody pętlowej, z wtykiem 2,4 mm, o długości  110 mm i pętlami
o średnicach 10, 15 i 20 mm
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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