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LAS-1030/1-PN/49-2016       Rybnik, dnia 24.11.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjnego  
do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzier żawą i serwisem aparatów do hemodializy  

(zamówienie nr LAS-1030-PN/49-2016) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 25.10.2016 r., nr 2016/S 207-372624 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1:  „Dotyczy: Załącznika nr 1.1 
Ponieważ aparaty do hemodializy różnych producentów wymagają, różnej ilości środka 
dezynfekcyjnego do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji, czy w formularzu cenowym 
w pozycji 4 Zamawiający wymaga wyceny środka dezynfekcyjnego potrzebnej do wykonania 
42000 dezynfekcji?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu, jednak w przypadku, gdyby wskazana i lość środka 
w technologii danego producenta nie wystarczyła na wykonanie liczby dializ wynikaj ącej z ilo ści 
zamawianego sprz ętu jednorazowego – wymaga odpowiedniego zwi ększenia tej ilo ści oraz uj ęcia 
stosownych przelicze ń pod tabel ą.  
 

Pytanie 2:  „Dotyczy Załącznik 1.2 Parametry szczegółowe, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuść dostarczenie części aparatów ze standardowymi wtyczkami 
elektrycznymi?  

” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. 
 

Pytanie 3:  „Dotyczy Wzoru Umowy §5, punkt 7, Czy Zamawiający wykreśli w/w punkt.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy. Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że ma na my śli standardowe ubezpieczenie 
aparatów,  które wykonawca zawiera z tytułu prowadz onej działalno ści gospodarczej.  
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Pytanie 4:  „Dotyczy Wzoru Umowy §5, punkt 8  Czy Zamawiający zmieni w/w punkt z: 
„Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę 
przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez 
Zamawiającego umyślnie”. 
 

Na: 
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za uszkodzenia mechaniczne aparatów powstałe z 
winy Zamawiającego, oraz uszkodzenia wynikające z  użytkowania aparatów niezgodnie 
z instrukcją obsługi”. 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Sytuacja taka wynika wprost z zapisów k.c. 
 

Pytanie 5:  „Dotyczy Załącznik 1.2 Parametry szczegółowe, pozycja 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę posiadanych przez  
Zamawiającego szybkozłączek ze stali kwasoodpornej, co nie wpłynie na jakoś i bezpieczeń-
stwo pracy oferowanych aparatów do hemodializy?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie.  
 

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść zapisów wzoru umowy jak 
niżej: 

1) Zamawiający modyfikuje treść § 1 wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016 poprzez: 
− modyfikację ust. 7 do brzmienia: 

„Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających 
zachowanie warunków, o których mowa w ust. 6 na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto 
przy pierwszej dostawie Wykonawca przedłoży aktualne karty charakterystyki oferowanego 
preparatu do dezynfekcji”. 

− dodanie ust. 10 o brzmieniu: 
„10. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów opakowaniowych nie rzadziej niż 1 raz 

na kwartał w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 
faksem konieczności odebrania odpadów, a w szczególności asortymentu zakwalifikowanego 
jako środki niebezpieczne, tzn.: 
−    substancji i preparatów bardzo toksycznych i toksycznych, 
−    rakotwórczych kat. 1 i 2, 
−    mutagennych kat. 1 i 2, 
−    działających szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 2, 
−    oraz niebezpiecznych dla środowiska.” 

2) Zamawiający modyfikuje treść § 5 poprzez dopisanie ust. 10 i 11 o brzmieniu: 
„10. Wykonawca zobowiązuje się do obioru dzierżawionych urządzeń po zakończeniu trwania 

umowy w terminie 14 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 
11. W przypadku, gdy zaoferowana w pozycji 4 formularza cenowego ilość preparatu do de-

zynfekcji przeliczona przez Wykonawcę okaże się niewystarczająca w stosunku do ilości 
asortymentu określonego w pozycji 1 i 2 tego formularza, Wykonawca zobowiązuje się do do-
starczenia brakującego preparatu na własny koszt.” 

3) Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 2b) wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016, który 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„2b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy – zmiana ta nie 
wymaga sporządzania aneksu do umowy”. 

4) Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 2c) wzoru umowy LAS-1030-PN/49-2016, który 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„2c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez 
wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, bądź realizacji 
dodatkowych dostaw (w związku z ich wykorzystaniem przed terminem zakończenia umowy) 
do czasu trwania umowy z uwagi na dzierżawę urządzenia”. 

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 30.11.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa.          
          


