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DAN/0771-36/2021 
Lublin, 26-07-2021 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

 
 

Dotyczy: Dostawa pH-metru wraz z akcesoriami (1 kpl.) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 
4.0” - nr sprawy DAN 385/21-VI data publikacji:  21.07.2021 r. 
 
Zamawiającym, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, odpowiada na następujące zapytanie:  
 
Pytanie nr 1 
 
Pytanie dotyczy pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do sprawy nr DAN 
385/21-IV: „Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompatybilną elektrodę, 
spełniającą, co najmniej następujące parametry: … - Elektroda musi posiadać zintegrowany kabel  
o długości 1,2 m BNC/Cinch”  

 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zintegrowany kabel o długości 1m przy elektrodzie?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zintegrowany kabel o długości 1m przy elektrodzie.  

Pytanie nr 2 
 
Pytanie dotyczy pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do sprawy nr DAN 
385/21-IV: „Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompatybilną elektrodę, 
spełniającą, co najmniej następujące parametry: … - Elektroda musi posiadać zintegrowany kabel  
o długości 1,2 m BNC/Cinch”  
 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę ze zintegrowanym kablem o długości 1m?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zintegrowany kabel o długości 1m przy elektrodzie.  

 
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.  

UWAGA: Niniejsza Odpowiedź na pytania Wykonawców stanowi integralną część Zapytania ofertowego, którego 

przedmiotem jest dostawa pH-metru wraz z akcesoriami (1 kpl.) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 

4.0” (nr sprawy: DAN 385/21-IV). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian  

Wykonawcy, którzy oferują urządzenia o dopuszczonych przez Zamawiającego niniejszym odpowiedziami 

rozwiązaniach, zobowiązani są do wprowadzenia tych zmian do edytowalnego Załącznika nr 1 (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia) do sprawy nr DAN 385/21-IV  
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