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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/14/08    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę narzędzi endoskopowych do GOPP i DOPP. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby potwierdzenie poszczególnych parametrów  
technicznych znajdowało się bezpośrednio w dokumencie dopuszczającym przedmiot 
zamówienia do obrotu? Czy też dokument dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu 
musi umożliwiać jednoznaczną identyfikacją produktu (np. podając jego nazwę lub numer 
katalogowy) a potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych może znajdować się  
w ulotkach producenta opisujących ten produkt? Wymóg potwierdzenia parametrów 
technicznych ulotkach (a nie w dokumentach dopuszczających do obrotu) Zamawiający 
zawarł w załączeniu nr 2 do specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dokument dopuszczający przedmiot do obrotu 
umożliwiał jednoznaczną identyfikację produktu (np. podając jego nazwę lub numer 
katalogowy) a potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych może się znajdować  
w ulotkach producenta opisujących dany produkt. 

 

 

 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
            
       
M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/14/08    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi endoskopowych do 
GOPP i DOPP. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 22 dopuści złożenie 
oferty na cewnik o długości 160 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 22 dopuszcza możliwość 
złożenia oferty na cewnik o długości 160 cm, z pozostałymi parametrami bez 
zmian.  

 

 

 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor  
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
            
       
M.C. 
 

 


