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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Dostawę narzędzi chirurgicznych

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2021

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Lp.6 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dl. 170 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2
„Lp.7 Prosimy o dopuszczenie łyżki o dł. 210 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3
„Lp.8 Prosimy o dopuszczenie łyżki o dł. 210 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
„Lp.11 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 140 mm.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
„Lp.13 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 230 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
„Lp.15 Prosimy o dopuszczenie imadła z nacięciami poprzecznymi, dł. bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7
„Lp.16 Prosimy o dopuszczenie haczyka do nozdrzy Cottle.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
„Lp.17 Prosimy o dopuszczenie haczyka do nozdrzy o wym. 13x12 mm. ”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 9
„Lp.18 Prosimy o dopuszczenie haczyka o wym. 9x10 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10
„Lp.19 Prosimy o opuszczenie odwracadła o szer. łopaty 10 lub 12 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11
„Lp.20 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 8x10 mm i dł. 200 mm lub 9x12 i dł. 200 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
„Lp.24 Prosimy o  dopuszczenie  kleszczyków Lovelance  2x2 zęby o  dł.  150 mm i  szer.  8  mm,  lub
kleszczyków Lahey 3x3 zęby o dł. 150mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
„Lp.26 Prosimy o dopuszczenie dźwigni o szer. 8 mm i dł. 200 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14
„Lp.27 Prosimy o dopuszczenie dźwigni o dł. 200 mm.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15
„Lp.31 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 170 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16
„Lp.32 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 170 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17
„ Lp.37 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18
„Lp.49 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19
„Lp.50 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Kelly o dl. 140 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 20
„Lp.52 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 140 lub 160 mm.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21
„Lp.53 Prosimy o dopuszczenie kościotrzymacza o dł. 260 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22
„Lp.62 Prosimy o dopuszczenie rozwieracza o dł. 140 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23
„Lp.63 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o rozstawie szczęki 30 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24
„Lp.64 Prosimy o dopuszczenie kleszczy bez nazwy o dł. 140 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25
„Lp.66 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26
„Lp.67 Prosimy o dopuszczenie raszpli o fig. 9 i 10 i dł. 200 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27
„Lp.68 Prosimy o dopuszczenie raszpli o fig. 9 i 10 i dł. 200 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28
„Lp.69 Prosimy o dopuszczenie rozwieracza o dł. 200 mm i szerokości 20 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29
„Lp.71 Prosimy o dopuszczenie rozpieracza tępego o dł. 325 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30
„Lp.73 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 31
„Lp.75 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32
„Lp.77 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze całkowitej 200g dł. 210 mm i śr. 26 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33
„Lp.78 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34
„Lp.79 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35
„Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od daty podpisania umowy.
Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny,
a  także  z  sytuacją  epidemiczną związaną z   rozprzestrzenianiem się  koronawirusa   COVID 19 oraz
wejściem w życie  nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation).
Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania,
certyfikacji i  dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy
dostaw wyrobów medycznych  w całej Unii Europejskiej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu dostawy do 7 tygodni.

Pytanie 36
„Lp.78 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 100g i śr. 20 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 2  uchwyt skalpela o długości 12 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 3 raspator o nazwie własnej Caspar, długość 18 cm,
szerokość części roboczej 6,2 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 5 raspator Lambotte  o długości 21 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 6 łyżeczkę kostną Bruns o długości 17 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 41
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 11 odgryzacz kostny o nazwie własnej Friedmann, 
długość 14 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 12    odgryzacz Luer o długości 17 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 14  imadło chirurgiczne Hegar o długości 14 cm lub 
16 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 16  haczyk o nazwie własnej Demarres, długości 16 
cm, część robocza 8 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 17 haczyk  o nazwie własnej Desmarres, długość 16 
cm , część robocza 12 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 19 odwracadło o długości 13 cm, szerokość łopatki 
12 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 20  hak operacyjny Cushing Kocher o długości 18 
cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 22 i 23 rozwieracz Weitlaner o długości 14 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 24  kleszczyki tkankowe Lahey o długości 15 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 25 kleszczyki dwuzębne Museux o szerokości 8 mm 
lub 10 mm długość20 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 51
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 26 dźwignię kostną o długości 19 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 27  dźwignię kostną o długości 20 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 28 dźwignię kostną o długości 20 cm, szerokości 10 
mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 29 kleszczyki dwuzębne o szerokości 10 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 31 nożyczki preparacyjne Mayo o długości 17 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 32 nożyczki o nazwie własnej Jameson-Werber, 
pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie   pozycji  nr.  34  i  35  nożyczki  preparacyjne  Metzenbaum
o długości 15 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 36 nożyczki preparacyjne o długości 16 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 38 i 39 nożyczki chirurgiczne Standard,  pozostałe 
parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 42 prowadnica sondy o nazwie własnej Schmieden-
Payr o długości 19 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 61
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  pozycji  nr.  48  kleszczyki  naczyniowe  o  nazwie  własnej
Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie   pozycji  nr.  49  kleszczyki  naczyniowe  o  nazwie  własnej
Rochester Ochsner, długość18 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 50 kleszczyki naczyniowe o długości 14,5 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 53 kościotrzymacz o długości 26 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65
„Czy Zamawiający dopuści  w  Pakiecie   pozycji  nr.  62 rozwieracz o nazwie  własnej  Gelpi  Seiletz,
o długości 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie   pozycji  nr.  67-68 raszplę  o  długości  20,5  cm,  pozostałe
parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 69  rozwieracz Weitlaner o długości 20 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 73 hak operacyjny o długości 22 cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 74  hak operacyjny o długości 21,5 cm?”
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 78 młotek o nazwie własnej Willinger o wadze 140
g, długości 16,5 cm ?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 71
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  pozycji nr. 79  młotek o nazwie własnej Partsch, o długości 18,5
cm, waga 200 g, śred. 22 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72
„Poz.  1:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  kleszczyki  nazwa własna
Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

„Pytanie 73
Poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator nazwa własna Adson,
dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74
„Poz.  4 i  5:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej  jakości,  raspator dł.  210 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75
„Poz.  6:  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  łyżeczka  dł.  170  mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76
„Poz.  7 i  8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej  jakości,  łyżeczka dł.  210 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77
„Poz.  12:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na  narzędzie  najwyższej  jakości,  odgryzacz dł.  175 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78
„Poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, haczyk dł. 150 mm, pozostałe
parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79
„Poz.  18:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  haczyk 8x8,  lub 10x10,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 80
„Poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odwracadło 12 x 140 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81
„Poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak dł. 200 mm, pozostałe
parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82
„Poz. 22 i 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 135 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83
„Poz.  24:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  kleszczyki  dł.  150 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84
„Poz.  31:  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  nożyczki  dł.  170  mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85
„Poz. 34: Czy Zamawiający wymaga nożyczki ostre, czy tępe, gdyż opis asortymentu jest nieprecyzyjny.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86
„Poz.  35:  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  nożyczki  dł.  140  mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87
„Poz.  36:  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  nożyczki  dł.  160  mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88
„Poz.  37:  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  nożyczki  dł.  140  mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 89
„Poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki standardowe dł. 140
mm, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90
„Poz.  39:  Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na  narzędzie  najwyższej  jakości,  nożyczki  standardowe,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91
„Poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, prowadnica nazwa własna
Schmieden Payr, dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92
„Poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna
Kocher Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93
„Poz.  49:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  kleszczyki  dł.  180 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94
„Poz. 51: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna
Pean, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95
„Poz. 62: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz nazwa własna
Gelpi Loktile, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96
„Poz. 64: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,  kleszcze protetyczne bez
nazwy własnej, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97
„Poz. 67 i 68: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raszpla dł. 205 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 98
„Poz.  69:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  rozwieracz dł.  200 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99
„Poz.  71:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej  jakości,  rozwieracz dł.  330 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100
„Poz. 73: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak dł. 220 mm, pozostałe
parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101
„Poz. 75: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,  kleszcze protetyczne bez
nazwy własnej, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102
„Poz. 77: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek waga 160/230 g, dł.
200 mm, pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103
„Poz. 78: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek waga 75 g, śr. 20 mm,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104
„Poz.  79: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,  młotek waga 140/240 g,
pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Nie  wyrażamy  zgody  na  dopuszczenie  narzędzi  o  innych  wymiarach.  Niniejszy  przetarg  stanowi
uzupełnienie  posiadanych  narzędzi,  a  proponowane  narzędzia  w  wielu  przypadkach  są  w  naszym
posiadaniu,  a  Zamawiający   musi  uzupełnić  posiadane  instrumentarium  o  określone  rozmiary
w przedmiocie zamówienia.  

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 18.06.2021 r.
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