
    

 

  

 

 Bodzentyn, dnia 04.05.2018 r. 

SPZOZ.2.2018 

 Dot. Ogłoszenia nr 552712-N-2018 z dnia 2018-04-30   

 

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . 

(art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579). 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy 

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury 

Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn - dostawa wyposażenia”. 

W odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 02.05.2018 r. oraz 04.05.2018 r. Zamawiający 

przekazuje poniższe odpowiedzi.  

 

 

Pytanie 1.  

Dot. Załącznika nr 8B pkt. 2. Elektrokardiograf (EKG) - Część nr 2 – Dostawa sprzętu 

medycznego. 

 

 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o podobnych  parametrach technicznych, jednakże nie 

spełniających w pełni poniższych funkcji: 

 

„Raporty w min. 6 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R ST, 6x2, 12x1. Dostępne formaty 

raportów to min. pdf i xml, korekcja odstępu QT.Algorytm do interpretacji zapisu EKG, 

wbudowane opisy interpretacyjne. 

Pamięć urządzenia: min. 200 zapisów EKG w pamięci wewn; min. 5 minut pełnej pamięci dla 

12 krzywych w pamięci wewn; min. 200 badań EKG z możliwością zapisu na pamięci zewn. 

typu dysk USB 

Anatomiczna mapa odprowadzeń prezentująca miejsca i etykiety nieprawidłowo podłączonych 

lub odłączonych odprowadzeń 

Funkcja oznaczania jakość sygnału z poszczególnych za pomocą różnych kolorów 

Oprogramowanie do kontroli umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 20 różnych 

zmian umiejscowienia” 

 

 Oferowany aparat EKG posiada w porównaniu do wymaganego następujące parametry 

techniczne: 



    

 

  

 

  

Oferowany aparat EKG będzie posiadał raporty i zapis w trybie automatycznym ( 

jednoczasowo lub czas rzeczywisty ) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, 

12×1 odprowadzeń EKG zamiast  min. 6 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R ST, 6x2, 

12x1. Dostępne formaty raportów to min. pdf i xml, korekcja odstępu QT.Algorytm do 

interpretacji zapisu EKG, wbudowane opisy interpretacyjne. 

  

Pamięć wewnętrzną na ponad 100 badań, zapis do 10 minut w pamięci aparatu, wydruk badania 

bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4), 

Zapis i odczyt badań z pamięci USB zamiast  urządzenia: min. 200 zapisów EKG w pamięci 

wewn; min. 5 minut pełnej pamięci dla 12 krzywych w pamięci wewn; min. 200 badań EKG z 

możliwością zapisu na pamięci zewn. typu dysk USB 

  

Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod i akustyczna sygnalizacja wykrytych 

pobudzeń zamiast  anatomiczna mapa odprowadzeń prezentująca miejsca i etykiety 

nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń 

Cyfrowa filtracja zakłóceń 25, 35, 50, 60 Hz, Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv, Detekcja impulsów 

stymulatora automatyczna regulacja linii izoelektrycznej 

zamiast Funkcja oznaczania jakość sygnału z poszczególnych za pomocą różnych kolorów 

Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51  zamiast Oprogramowanie do kontroli 

umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 20 różnych zmian umiejscowienia 

 

Odpowiedź 1 

Tak 

 

Pytanie 2.  

Dot. Załącznika nr 8B pkt. 11. Leżanki lekarskie - Część nr 2 – Dostawa sprzętu 

medycznego. 

 

Czy zamawiający dopuści leżankę lekarską  o szerokości min 55 cm ?   

 

Odpowiedź 2 

Tak 

 

Pytanie 3 

Zamawiający w Załączniku nr 8 A do  SIWZ, w części: Funkcjonalność w zakresie 

konfiguracji i zarządzania systemem - dla wszystkich 22 stanowisk określił wymóg 

zastosowania bezpłatnej bazy danych.  



    

 

  

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt. 13) ustawy Pzp, przez zamówienie publiczne 

rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z ostrożności należy wskazać, że 

zasada odpłatności dotyczy również umów podwykonawczych, o których mowa art. 2 pkt. 11) 

ustawy Pzp. 

Definicja zamówienia publicznego wskazuje, że jest to umowa, która łącznie musi spełniać 

następujące przesłanki: 

1) odpłatność; 

2) stronami umowy są wykonawca oraz zamawiający; 

3) przedmiotem umowy są dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

Jeżeli chociażby jeden z wyżej wymienionych elementów zamówienia publicznego nie 

zachodził w danym stanie faktycznym np. brak odpłatności umowy (tu: bezpłatna baza danych), 

to umowa taka stanowi naruszenie zasad stosowania Prawa zamówień publicznych. 

Zgodnie z licznymi komentarzami do ustawy Pzp ocena odpłatnego charakteru umowy 

powinna być dokonywana – zgodnie z dyspozycją art. 139 ust. 1 ustawy Pzp – z 

uwzględnieniem reguł właściwych dla umów prawa cywilnego. W doktrynie prawa cywilnego 

przyjmuje się, że przez umowę odpłatną należy rozumieć umowę, na mocy której strona 

dokonująca przysporzenia na rzecz drugiej strony otrzymuje w zamian korzyść majątkową 

(patrz: Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, Dorota 

Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, rok 2018, wyd. 4). 

Godzi się również zauważyć, że zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, kryterium oceny ofert jest 

zawsze cena, a więc wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych. Tym samym jest to 

kryterium rozstrzygające, a rolą Zamawiającego jest badanie oferty pod kątem oferowania 

rażąco niskiej ceny w tym także jej składowych (tu: bazy  danych). 

Kolejnym aspektem wskazującym na możliwość naruszenia przepisów ustawy Pzp w 

niniejszym postępowaniu jest fakt, iż wymóg oferowania bezpłatnej bazy danych ma na celu 

wyłącznie ograniczenie konkurencyjności postępowania, albowiem uniemożliwia oferowanie 

komercyjnych profesjonalnych baz danych i ogranicza możliwość złożenia oferty wyłącznie do 

konkretnego Wykonawcy. Działanie takie nie tylko narusza zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców, ale także w ostatecznym rozrachunku spowoduje że 

wyłączając konkurencję Zamawiający w rzeczywistości pozbawia się możliwości otrzymania 

konkurencyjnych ofert w rzeczywistości tańszych ponieważ baza danych jest tylko jednym ze 

składowych przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo proszę zauważyć, że w pozostałych częściach zamówienia wprost wskazywane są 

komercyjne rozwiązania np. zapis z załącznika 8 A 

„System operacyjny: przeinstalowany system operacyjny 64bit z licencją bezterminową, 

zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem współpracującym pod MS 

Windows 10 Pro oraz zgodny z dostarczanym w ramach niniejszego zamówienia 

oprogramowaniem medycznym, 

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych 

komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w 



    

 

  

 

kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla 

Microsoft Windows. 

Pakiet biurowy zgodny systemem operacyjnym zawierający min. edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych.” 

 

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację prosimy o usunięcie wymogu stosowania wyłącznie 

„bezpłatnej” bazy danych co sprawi, że postępowanie nie będzie nacechowane sztucznym 

ograniczaniem konkurencji, co ma miejsce w chwili obecnej. 

 

Odpowiedź 3 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w Załączniku nr 8 A do  SIWZ, w części: 

Funkcjonalność w zakresie konfiguracji i zarządzania systemem - dla wszystkich 22 

stanowisk zapis o treści: 

„Bezpłatna nieograniczona baza danych”  

zastępuje zapisem o treści: 

„Nieograniczona baza danych, z której korzystanie nie może generować dla Zamawiającego 

dodatkowych kosztów przez cały okres eksploatacji”  

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 


