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LAS-284/1-PN/85-2018 Rybnik, dnia 27.09.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy kardiomonitorów i stymulatorów 
(zamówienie nr LAS-284-PN/85-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 31.08.2018 r., nr 2018/S 167-380133 

 

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

 
Pytanie 1: „dot. Pakiet 3, tabela parametrów u żytkowych 

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy a możliwości 
dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 2: „dot. Pakiet 3, tabela parametrów u żytkowych 

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez możliwości 
rozpoznawania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 3: „dot. Pakiet 4, Tabela parametrów u żytkowych 

1)Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy a możliwości 
dostarczenia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 4: „dot. Pakiet 4, Tabela parametrów u żytkowych 

2)Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy bez możliwości 
rozpoznawania zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych 
warunków zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania as ortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 5: „do Umowy § 2 ust 2 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zakresu godzin w dostarczeniu 
przedmiotu umowy od 7.00 do 14.00?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę zapisów umowy w zakresie 
wskazanym w pytaniu.  

 
Pytanie 6: „do Umowy § 5, 6, 8, 9 

Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania stymulatorów/kardiowerterów i w związku z tym 
dostarczenie ich do Zamawiającego jest dla Wykonawcy kosztem wkalkulowanym w cenę 
przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie istniejącego we 
wzorze umowy sformułowania: >>użyczenie; umowa użyczenia; przedmiot użyczenia<< 
i zastąpienie ich sformułowaniem >>używanie; przedmiot używania; umowa używania<<. 
Istniejące we wzorze umowy sformułowania mogą wskazywać na uzyskanie przez 
Zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na 
ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie 
dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny 
wpływ na cenę składanej oferty. Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji 
organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną 
niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13).” 

Odpowied ź 6: W umowie zawieranej z konkretnym wykonawc ą Zamawiaj ący uwzgl ędni 
powy ższe zaproponowane zapisy i dokona stosownej zmiany we wszystkich paragrafach 
wzoru umowy tak, by zachowa ć spójno ść treści umowy z zakresem dotycz ącym przedmiotu 
lub umowy u żywania. 
 
Pytanie 7: „do Umowy § 7 ust. 1 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przerwy w funkcjonowaniu 
przedmiotu użyczenia z 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu telefonicznego 
zgłoszenia, w czasie których wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu 
zastępczego na czas ewentualnej naprawy programatora i innych dodatkowych 
czynności wymagających działania ze strony Wykonawcy poza siedzibą Zamawiającego? 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę zapisów umowy w zakresie 
wskazanym w pytaniu.  
 

Pozostałe  warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert oraz wnoszenia wadium wyznac zony do dnia 10.10.2018 r.  
do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 


