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LAS-108/1-PN/39-2019                                                                    Rybnik, dnia 19.04.2019 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów  (zamówienie nr LAS-108-PN/39-2019) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 15.04.2019 r., nr 537445-N-2019 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytania od 1 do 4 dotycz ą pozycji nr 1.  
 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści urządzenia z energią defibrylacji 36J?”  
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza.  
  
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwość automatycznego pomiaru 

opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi 
katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej?”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w powy ższym zakresie. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopści urządzenie bez programowalnej szerokość impulsu defibrylacji 

w obu fazach?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z 

introducerem o rozmiarze 8F?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytania od 5 do 7 dotycz ą pozycji nr 2. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rodzajami stymulacji - VVIR DDDR bez opcji 

stymulacji dwupunktowej lewej komory?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w powy ższym zakresie. 
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Pytanie 6: „ Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwość bezprzewodowej komunikacji 

urządzenia z programatorem?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści urzadzenie bez automatycznej zmiany trybu stymulacji w 
obecności szybkich rytmów przedsionkowych z dodatkowo programowaną częstością 
stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert wyznaczony do dnia 26.04.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
  


