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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/39/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych do EKG, EEG, USG. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. SIWZ zał. nr 2 W załączniku nr 2 do SIWZ dla zadania nr 1 – 
„Formularz asortymentowo cenowy” w części 5 „Elektrody do EEG (26 szt.) kontaktowa na 
sól do aparatu EEG DIGI TRACK la dorosłych + przewody (kpl.)” oraz w części 8 „Czepek 
gumowy do EEG”, Zamawiający zapisał, iż oferowany zestaw elektrod musi składać się  
z elektrod „grzybkowych” umieszczanych na gumowym czepku do badań EEG. W związku  
z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy istnieje możliwość zastąpienia w/w 
elektrod oraz czepka na jednolity produkt jakim jest najwyższej klasy czepek amerykański 
szybkiego zakładania w wbudowanymi już elektrodami. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia w zadaniu nr 1 poz. 5 
„Elektrody do EEG (26 szt.) kontaktowa na sól do aparatu EEG DIGI TRACK dla dorosłych  
+ przewody (kpl.)” oraz poz. 8 „Czepek gumowy do EEG” jednolitym produktem jakim jest 
najwyższej klasy czepek amerykański szybkiego zakładania w wbudowanymi już 
elektrodami. 
 
Pytanie nr 2: Dot. SIWZ zał. nr 2 Prosimy również o udzielenie odpowiedzi, czy opisany 
produkt w załączniku nr 2 do SIWZ dla zadania nr 1 – „Formularz asortymentowo cenowy” 
w części 14 „Pasta do Holtera” jest produktem przeznaczonym do przygotowania naskórka 
pacjenta (pasta ścierająca)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. nr 14 „Pasta do Holtera” jest produktem 
przeznaczonym do przygotowania naskórka pacjenta (pasta ścierająca). 
 
 
 
 

Z poważaniem 
        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
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