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Wałbrzych, dnia 26.11.2020r.
DZPZ-530-Zp/63/PN-60/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych”– Zp/63/PN-60/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust.
1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca,
który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Tak, Zamawiający uzna.
Pytanie 2, dot. Pakietu nr 12
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji ,
ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 150 cm, na końcu układu znajduje się
zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm
średnica zewnętrzna. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji w każdym rozmiarze?
Odp. Zamawiajcy dopuszcza układ oddechowy o podanych parametrach, kompatybilny z
maseczkami w rozmiarze 0,1, które wg SIWZ powinny być w zestawie z układem do
resuscytacji.
Pytanie 3, dot. Pakietu nr 12
Czy Zamawiający wymaga aby maseczki do resuscytacji były wielorazowe z możliwością
sterylizacji?
Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, by maseczki mogły być wielorazowe z możliwością
sterylizacji.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 12 – Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1
Czy Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy do resuscytacji noworodka posiadał
zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra?
Odp. Zamawiajcy nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 12 – Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1
Czy Zamawiający dopuści układ o dł. 1,5 m, z zastawką PEEP z zabezpieczeniem przed
przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo- wydechowego oraz z
podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
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Pytanie 6, dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający wymaga prowadnicy do trudnej intubacji wzmocnionej plecionką włókien
żywicznych na całej długości?
Odp. Prowadnica ma być wzmocniona na całej długości, żeby zapobiegać odkształceniu.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 1, poz.1
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30cm, powierzchnia lepna 20 x 26 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 8, dot. pakietu nr 1, poz.2
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55cm, powierzchnia lepna 45 x 49 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 9, dot. pakietu nr 1, poz.3
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm, powierzchnia lepna 56 x 78 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 1, poz.4
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm, powierzchnia lepna 56 x 78 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1, poz.4
Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 90 x 80cm, powierzchnia lepna 90 x
74 cm ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 12, dot. pakietu nr 5, poz.1
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?
Odp. Tak, jeśli zestaw będzie w pełni wyposażony.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 5, poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych z serwetą dwuczęściową z
regulowanym otworem przylepnym, w rozmiarze 75 x 90 cm?
Odp. Tak, jeśli spełnia pozostałe warunki SIWZ.
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Pytanie 14, dot. pakietu nr 5, poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych z jednorazowym igłotrzymaczem
metalowym typu imadło o długości 15 cm?
Odp. Tak, jeśli spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 15, dot. pakietu 7, pozycja 1-9
Czy Zamawiający dopuści gładką wewnętrzną część lejka cewnika do odsysania?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga karbowanej części wewnętrznej
lejka.
Pytanie 16, dot. pakietu 7, pozycja 1-9
Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier/folia bez otworu umożliwiającego zawieszenie?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga opakowania papier/folia z
otworem umożliwiającym zawieszenie.
Pytanie 17, dot. pakietu 7, pozycja 10
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umoż liwi nam złoż enie
konkurencyjnej cenowo oferty? Pragniemy nadmienić iż opisany adapter Airlife firmy CareFusion
wskazuje na jednego konkretnego wykonawcę, firmę SKAMEX, któ ra jako jedyna na rynku posiada
ten produkt.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3 x 13mm lub 0,45 x 12mm?
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie igieł innego
producenta, niż igły zaoferowane w poz. 2 – 8.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,33 x 12.
Zamawiający wymaga również zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta.
Pytanie 19, dot. §4 ustęp 6 umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania emailem/faxem reklamacji składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu, o któ ry wnosimy
pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do iloś ci lub asortyment.
Odp. Reklamacje ilościowe i jakościowe są składane w terminie 5 dni od daty dostawy
przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.
Pytanie 20, dot. §4 ustęp 7 umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10.
Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień
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firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie
(przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest
niemożliwe.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 21, dot. projektu umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne: Zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy
informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni
kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu
towaru
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE
2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia
dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem
potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient
wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi
odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych
warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)
§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób
gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1216) w
sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf. 8 ust. 3 )
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2009 r w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania (Część I pkt. 4.26)
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 22 dot. pakietu 8, pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe o poniższych parametrach:
-Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny
zwieracz przełyku
-Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
-Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
-Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na
śluzówkę
-Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne
określenie stopnia
wypełnienia mankietu metodą dotykową
-Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
-Kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
-Dostępność w 8 (1;1i ½;2; 2 i ½ ;3;4;5;6) rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów
-Bezpieczeństwo w środowisku MR
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-Nie zawiera ftalanów
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: 100% z silikonu
lub z silikonowym mankietem, z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością
zaklinowania nagłośni w postaci użebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem do
napełniania, chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, ze
zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie, bezpieczna w
środowisku MRI, w rozmiarach 1,0-6,0.
Pytanie 23 dot. pakietu 8, pozycji 2
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z dostępem gastrycznym o poniższych parametrach:
-Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny dla sond o maksymalnym rozmiarze 6 FR
dla maski rozmiar 1; 8 FR dla maski w rozmiarze 1 i ½; 10 FR dla maski rozmiar 2 oraz 2 i ½ ;
16FR dla masek w rozmiarze 3,4,5
-Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
-Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej
-Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem
rurki
-Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie
stopnia wypełnienia
mankietu metodą dotykową
-Znaczniki ułatwiające prowadzanie elastycznego endoskopu
-Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia
-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI
-Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: z mankietem o
podwójnym uszczelnieniu, z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do
żołądka ≥14CH, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym
przed możliwością, przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie
anatomicznym, przezroczysta z wbudowanym bite-blokerem, w rozmiarach 1-5.
Pytanie 24 dot. pakietu 8 pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z dostępem gastrycznym o poniższych parametrach:
-Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny dla sond o maksymalnym rozmiarze 16FR
dla masek w rozmiarze 3,4,5
-Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
-Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej
-Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem
rurki
-Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie
stopnia wypełnienia
mankietu metodą dotykową
-Znaczniki ułatwiające prowadzanie elastycznego endoskopu
-Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia
-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI
-Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów
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Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: wykonana w
100% silikonu, z mankietem o podwójnym uszczelnieniu, wbudowany podwójny
żołądkowy kanał dla sond wielkości ≥16CH, możliwość intubacji, ze zintegrowanym
systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie, w rozmiarach 3,4,5, bezpieczna w
środowisku MRI, pozbawiona ftalanów.
Pytanie 25
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego
terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „… od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego” na „…od chwili uznania reklamacji”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zamianę słów
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 27
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
wysokości:
a) 0,5% wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie
bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w
terminie części dostawy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 28 dot. pakietu nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający ma na myśli łyżki żarówkowe (a nie światłowodowe)?
Odp. Zamawiający wymaga łyżki standardowe z diodowym źródłem światła.
Pytanie 29 dot. pakietu nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o średnicy 3,3 mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 3,0.
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Pytanie 30 dot. pakietu nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 4,0.
Pytanie 31 dot. pakietu nr 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm o długości 340
mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 5,0 o długości min. 370 mm.
Pytanie 32 dot. pakietu nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x10?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga folii w rozmiarze 20x20.
Pytanie 33 dot. pakietu nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x15?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga folii w rozmiarze 20x20.
Pytanie 34 dot. pakietu nr 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 35 dot. pakietu nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x90?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 36 dot. umowy
Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 zmianie uległa wysokość kar umownych:
a) 0,5 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej
towaru;
b) 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 37
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby
zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które
umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów
ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność
opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie
epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura
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(ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC,
mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako
powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z
zaleceniami producenta.
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca
dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek
dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.
Pytanie 38
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz
wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych
czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający
wprowadzi do umowy następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego
odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 39
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony
wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed
wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza
towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, a w szczególności
nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odp. Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub osoba
upoważniona) rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności
towaru z zamówieniem.
Pytanie nr 41
Czy w pakiecie 7 poz. 1-9, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania z
kolorem konektora oznaczającym kod średnicy cewnika oraz z numerycznym oznaczeniem na
opakowaniu ?
Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, jeśli spełnia wszystkie pozostałe parametry
zawarte w SIWZ.
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Pytanie nr 42
Czy w pakiecie 7 poz. 1-9, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania w
opakowaniu folia-papier bez otworu umożliwiającego zawieszenie ?
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na organizację stanowiska pracy przy
pacjencie otwór umożliwiający zawieszenie jest niezbędny.
Pytanie nr 43
Czy Zamawiający pakiecie 7 poz. 10 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.
Pytanie nr 44
Czy w pakiecie 7 zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania były jałowe sterylizowane
tlenkiem etylenu?
Odp. Cewniki mają być sterylne.
Pytanie nr 45
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x12mm?
Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem zaoferowania igieł w poz. 1-8 pochodzących od
jednego producenta.

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 1
Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie
i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje.
Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic o długości całkowitej 384mm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długiej prowadnicy min. 60 cm.
Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 4, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o O.D. 4,7.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga O.D. 5,0.

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 7, poz. 1-9
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników do odsysania o
twardości Shore A 78, potwierdzonej w katalogu producenta, jak obecnie stosowane, pozostałe
zgodnie z SIWZ.
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Odp. Zamawiający dopuści.
Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 7, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska i wymagają Państwo
dostawy adapterów do dróg oddechowych czystych mikrobiologicznie, jak dotychczas stosowane,
pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste.
Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 12
Czy zamawiający dopuści jednorazowy układ do resuscytacji dla noworodków i niemowląt z
regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP), ramię wdechowe
niepodgrzewane, długość linii wdechowej 183 cm (193cm z łącznikiem w formie trójnika).
Średnica rury 10mm. Łącznik po stronie pacjenta 15 mm, stożkowy, żeński. Produkt oryginalny,
zaakcetowany przez producenta GE Giraffe™. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza układ do resuscytacji o podanych parametrach, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52 dot. wzoru umowy 3a, 3b
1. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z
wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww.
okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do
szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.W świetle aktualnych uwarunkowań
związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu
medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot
zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z
tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli
jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego
dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z
powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem
odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum
staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania
łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego
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roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej
umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”
Odp. Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz
rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z
powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów,
gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one
zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie
przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być
wykazane przez Wykonawcę.
Pytanie nr 53 dot. §2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w
stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część
niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 54 dot. §6 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 55 dot. §8 ust. 1 a)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy –
za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 56 dot. §9 ust. 3
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego
nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 57 dot. pakietu 7 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu poz. 10 co pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.
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Pytanie nr 58 dot. pakietu 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,33 x 13 ?
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,33 x 12.
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