
Kielce, dn. 21.11.2019 r. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku” 

Numer sprawy: TP/248/2019 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku”,  numer sprawy: TP/248/2019 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  
zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi na nie: 
 

PYTANIA 
 
Pytanie Nr 1  
Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Jednorazowe końcówki 
ochronne do termometru Brauna 20 szt.”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności 
w postępowaniu? 
Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Papier termoczuły do 
EKG Zoll 90x90x200”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu? 
 
Pytanie Nr 3 
Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Papier do EKG X series z 
nadrukiem 80mmx20m”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności w 
postępowaniu? 
 
 
Pytanie Nr 4 
 
 Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. 57  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
a) poziom szczelności AQL 1,5;  
b) grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01, dłoń 0,07mm +/-0,01 mankiet 0,05mm +/-0,01;  
c) wewnętrznie chlorowane/polimeryzowane, z odstąpieniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;  
d) dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz deklaracją 
producenta;  
e) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:  

 wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6  
 formaldehyd 37% na poziomie 6  
 nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;  

 



informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu;  
f) z odstąpieniem od odporności na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji;  
g) pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone deklaracją producenta;  
h) rozmiar S, M, L, XL pakowane po 200 szt.  
 
Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 
89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN 
ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim 
oznakowaniem na opakowaniu.  
Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.  
W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji. 
 
5.Dotyczy pozycji 6 formularza cenowego  
      Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 22mmx45mm z zachowaniem pozostałych 
warunków ?  
 
6.Dotyczy pozycji 6 formularza cenowego  
      Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42mmx56mm z zachowaniem pozostałych       
warunków ?  
 
7.Dotyczy pozycji 47 formularza cenowego  
        Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z dużą komorą kropelkową o długości minimum 60mm w 
części przezroczystej?  
 
8.Dotyczy pozycji 57-59 formularza cenowego  
        Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć 
konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment  
 
9.Dotyczy pozycji 71-72 formularza cenowego  
       Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć 
konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment  
 
10.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego  
Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z podwójną skalą pomiarową? 
 
11.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki bez ftalanów z informacją o ich braku na opakowaniu 
jednostkowym? 
 
12.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego 
 
Czy zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości ftalanów – informacja na opakowaniu 
jednostkowym? 
 
13.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego 
 
Czy zamawiający wymaga strzykawek posiadających tłok w kontrastującym kolorze – nie mlecznym?  
 
14.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego 
 
Czy zamawiający wymaga strzykawek z kolorystycznym zróżnicowaniem opakowań w zależności od 
wielkości ? 



 
15.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego 
 
Czy zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną  skalą o minimum 20%? 
 
16.Dotyczy pozycji 73 formularza cenowego 
 
Czy zamawiający dopuści  torbę na wymiociny wyposażone w wygodny plastikowy uchwyt 
zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło 
przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu, w kolorze mlecznym, pojemność 1 
500 ml wyposażona w skalę co 100 ml 
17.Dotyczy poz. 30 formularza cenowego 

 Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30 z pakietu zbiorczego i utworzenie z niego 
odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność 
asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez 
Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w 
dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających 
pełen asortyment zawarty w pakiecie.  

18.Czy Zamawiający wyłączy poz. 11-15, 18-24 i 60-63 i utworzy oddzielny pakiet? 
19.Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock 
z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 18G 1,3 x 32mm, przepływ 90ml/min? 
20.Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock 
z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 20G 1,1 x 32mm, przepływ 56ml/min? 
21.Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock 
z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 22G 0,9 x 25mm, przepływ 36ml/min? 
22.Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock 
z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 16G 1,7 x 45mm, przepływ 200ml/min? 
23.Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock 
z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 24G 0,7 x 19mm, przepływ 23ml/min? 
24.Czy Zamawiający w po. 23. dopuści kaniulę bezpieczną z 6 paskami kontrastującymi w RTG, korek z 
trzpieniem powyżej krawędzi. Rozmiar: 18G 1,3x45, przepływ 100ml/min, 20G 1,1x32, przepływ 61 ml/min, 22G 
0,9x25, przepływ 36ml/min? Pozostałe parametry zgodne SIWZ. 
25.Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylne, 
niepirogenne, pakowane pojedynczo - 1szt, opakowanie folia/papier? 
26.Czy Zamawiający w poz. 60-63 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem? 
27.Czy Zamawiający w poz. 62 dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5ml? 
28.Czy Zamawiający w poz. 63 dopuści strzykawkę ze skalą co 1 ml? 
 
 
 
29.Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 5 dopuści strzykawkę z igłą? 
30.Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 5 dopuści strzykawkę skalowaną U-100 j. zamiast U-40 j.? 
31.Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 9 dopuści strzykawkę cewnikową z podwójną skalą i dodatkowym 
łącznikiem Luer, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego? 
32.Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 10 dopuści strzykawkę Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z 
cewnikiem, z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem 
zapewniającym płynny przesuw? 



33.Czy Zamawiający w Pakiecie 6. poz. 1 dopuści aparat do przetoczeń krwi z filtrem o powierzchni filtrującej 
14,2 cm2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
34.Czy Zamawiający w Pakiecie 6. poz. 2 dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z systemem 
odpowietrzania i filtrem, precyzyjnym regulatorem przepływu; długość komory L=50 mm; komora kroplowa 
wykonana z medycznego PCV, komora i dren wolne od ftalanów, DEHP (informacja na opakowaniu piktogram), 
przyrządy pakowane w opakowanie z napisami w języku polskim (opisy nadrukowane)? 
35.Czy Zamawiający wyłączy poz. 13 z Pakietu nr 11? 
36.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 2 dren do infuzji dożylnych z kranikiem trójdrożnym, 
wyposażonym w dodatkowy port iniekcyjny, zawór kranika wykonany z polietylenu, korpus kranika z 
poliwęglanu, wytrzymałość do 0,5 bara, dostępne długości drenów: 7, 10, 25, 50, 75, 100, 150, przyłącza kranika 
zabezpieczone koreczkami. Produkt sterylny, opakowanie papier/folia? 
37.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 3 system bezigłowy wyposażony w silikonową przeźroczystą 
membranę, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach 
nowej generacji, pakowany pojedynczo, z membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, 
umożliwiającą jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, pracujący w 
systemie zamkniętym, objętość napełnienia 0,045 ml, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 
10555 umożliwiający 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer-lock 
oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku? 
38.Czy Zamawiający wyłączy poz. 8 z Pakietu nr 26? 
39.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 25 poz. 3 w jednym opakowaniu 25 staz na rolce? 
40.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 32 bezpieczną kaniulę żylną wykonaną z poliuretanu z 6 paskami 
kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask (w 
rozmiarach 14-17G) i metalowo-plastikowy zatrzask (w rozmiarach 18-22G), samozamykający się po wyjęciu igły 
z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port górny z 
samodomykającym się korkiem, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki, nazwa producenta 
bezpośrednio na produkcie, sterylizowana tlenkiem etylenu, bez PCV i lateksu, pakowana pojedynczo, średnica i 
długość kaniuli kodowana kolorystycznie? 
41.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 poz. 1 wycenę za opakowanie a’100 sztuk? 
42. 
Załącznik 2, poz. 10,17, 24-33,38,47,64-70,74 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10,17, 24-33,38,47,64-70,74 z załącznika nr 2. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji 

konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w 

stosunku do wartości rynkowej. 

43. 
Załącznik 2, poz. 24 
Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i 

kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w 

opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

44. 
Załącznik 2, poz. 32 
Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze wyłącznie niebieskim? 
45. 
Załącznik 2, poz. 33 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

46. 
Załącznik 2, poz. 47 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego? 



 

47. 

Załącznik 2, poz. 47 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

48. 

Załącznik 2, poz. 47 
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie 

rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację 

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe 

dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

49. 

Załącznik 2, poz. 60-63 

Czy zamawiający wydzieli poz.60-63 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

50. 

Załącznik 2, poz. 60-63 

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. 

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną 

nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu 

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. 

51. 

Załącznik 2, poz. 60-63 

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną 

i niezmywalną skalę w kontrastowym kolorze, tłok w kolorze białym,: 

 Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co  0,1ml  

 Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml  

 Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml  

 Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co  1ml  

52. 

Załącznik 2, poz. 60-63 

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznaczenia rozmiarów, gdyż rozmiar strzykawki jest 

wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry? 

 

53. 

Załącznik 2, poz. 64 

Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalę pomiarową, niezmywalną ,  w kontrastowym kolorze? 

54. 

Załącznik 2, poz. 74 



Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

55. 

pakiet 1, pozycja 8-9- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 8-9 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na 

ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 

obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 

przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę . 

56. 

pakiet 1, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy pediatryczny o wadze 15g, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

 57. 

Pakiet 1, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o wadze 22 

g , martwa przestrzeń 34ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

58. 

Pakiet 1, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o wadze 29 

g , martwa przestrzeń 40 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

59. 

pakiet 1, pozycja 30 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 30 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na 

ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 

obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 

przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę . 

60. 

pakiet 1, pozycja 71-72- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 71-72 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie 

na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 

obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 

przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę . 

 

 



61. 

Pakiet 1, pozycja 73- Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, 

skalowany co 100 ml, bez dodatkowej skali numerycznej, przeźroczysty, z funkcją 

Twis&Lock na obręczy uniemożliwiająca wydostanie się zapachu i treści , plastikowy 

uchwyt? 

62. 

pakiet 1, pozycja 73 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji 

aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 73 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na 

ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w 

obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 

przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę . 

 

 

 
 

ODPOWIEDZI 
 

 
Ad.1  
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.2 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.3 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.4 
Zamawiający wymaga rękawic jak w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.5 
Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w SIWZ 
Ad.6 
Nie dopuszczamy 
Ad.7 
Nie. Opis zgodnie ze SIWZ. 
Ad.8 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.9 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.10 
Dopuszczamy takie rozwiązanie, pozostałe parametry jak w SIWZ 
Ad.11 
Dopuszczamy ale nie wymagamy. Pozostałe parametry jak w SIWZ 
Ad.12 



Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w SIWZ 
Ad.13 
Opis zgodnie ze SIWZ 
Ad.14 
Zamawiający wymaga strzykawek takich jak opisano w SIWZ 
Ad.15 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie strzykawki, pozostałe parametry jak w SIWZ. 
Ad.16 
Dopuszczamy, pozostałe parametry jak  w SIWZ. 
Ad.17 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.18 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.19 do Ad.26 
Nie. Wymogi jak opisane w SIWZ 
Ad.27 
 Nie .Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml jak opisano w SIWZ 
Ad.28 
Nie .Zamawiający wymaga skali co 0,5 ml jak opisano w SIWZ 
Odpowiedzi na pytania od 29 do 41 nie możemy udzielić bo nie dotyczą niniejszego 
postępowania. 
 
Ad.42 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.43 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.44 
Dopuszczamy , nie wymagamy 
Ad.45 
Dopuszczamy , pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad.46 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.47 
Tak, wymagamy, pozostałe parametry jak w SIWZ 
Ad.48 
Dopuszczamy , pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad.49 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.50 
Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad.51 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.52 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.53 
Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad. 54 
Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad. 55 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w  



Ad.56 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.57 
Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ 
Ad.58 
Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad.59 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
 
Ad.60 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
Ad.61 
Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ 
Ad.62 
Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ 
 
 
Podpisał: Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego – Ryszard Bedla 
 


