
Odpowiedzi na zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 10.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na dostawę dostawę  asortymentu  w  ramach  projektu  pn.
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup
środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata
2014-2020”.
(Znak postępowania: 3781/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – dot. Pakietu 3 – Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem - 1 szt. pkt 9-21
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem:
- wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4”,
- wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni,
- kamera CMOS / rękojeść wideolaryngoskopu zakończona przetwornikiem CMOS, rozdzielczość kamery 640x480 
VGA, rozdzielczość wideo 320 x 240 (QVGA),
- źródło światła: biała dioda LED,
- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o 
konieczności wymiany baterii,
- urządzenie zasilane bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok. 90 min,
- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o 
konieczności wymiany baterii; urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie 
urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię,
- waga urządzenia 95 g,
- bez określonego stopnia IPX, jednak urządzenie nadające się do powierzchniowego mycia i dezynfekcji za pomocą 
wilgotnych ściereczek,
- dostępne łyżki czyste mikrobiologicznie jednorazowego użytku (pakowane folia-papier) w rozmiarze: 1, 2, 2C 
(łyżka z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną), 3, 3C (łyżka z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną),
- dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 2C i 3C (łyżka z
kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną),
- na wyposażeniu łyżki czyste mikrobiologicznie wykonane z poliwęglanu/TPE z powłoką przeciwmgielną na końcu
dystalnym, do zastosowań medycznych rozmiar 3 – 20 sztuk,
-  na  wyposażeniu  łyżki  czyste  mikrobiologicznie  przeznaczone  do  stosowania  w  trudnych  i  bardzo  trudnych
intubacjach w rozmiarze 3C – 20 sztuk?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


