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PSRM/D/A -)242020
'ZP.26.15.2020

Błonie, dnia 15 czerwiec 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 547881 -N-2020 z dnia 08.06.2020 r.
Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku [ Nr
postępowania : RM/ZP/15/20 ]
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy oraz ust. 4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, SP ZOZ
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela
odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotyczy Zadania 5 „Jednorazowe akcesoria do ssaków medycznych"
1)Pytanie pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu folia-papier?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki w opakowaniu folia-papier.
Dotyczy Zadania 6 „ Jednorazowe elektrody EKG"
2) Pytanie pozycja ł Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach
55x35mm, w pozostałych parametrach bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
3) Pytanie 2 pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji elektrody o średnicy 25,7mm w
kształcie kwiatka. Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
4) Pytanie Producent jednorazowych elektrod EKG zwraca się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 w
pozycjach 1-2 jednorazowych elektrod EKG ze standardową datą przydatności do użycia 24 miesiące
od daty produkcji z jednoczesnym wymogiem minimalnego terminu przydatności do użycia 18 - 20
miesięcy od daty dostawy. Realizacja dostaw cząstkowych elektrod EKG w ramach niniejszego
postępowania przewidziana jest do 30.06.2021 r., Po tym terminie ostatnia partia dostarczonych
elektrod posiadałaby termin ważności do użycia minimum 18 miesięcy lub dłużej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 1 i 2 elektrod o dacie
przydatności do użycia 24 miesięcy od daty produkcji i minimum 20 miesięcy od faktycznego terminu
dostawy.
Dotyczy Zadania 7 „ Jednorazowy filtry oddechowe "
5) Pytanie pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z wydzielonym
wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla pacjentów noworodkowych, o skuteczności filtracji
przeciwwirusowej (również wobec Covid-19) oraz przeciwbakteryjnej na poziomie >99,99%,
przestrzeń martwa 11m1, opór przy przepływie 10I/min 1.0cm H20. Minimalna objętość oddechowa
35ml. Czas przydatności filtra w czasie dostawy 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
6) Pytanie pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z wydzielonym
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwwirusowej (również Covid-19) oraz
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przeciwbakteryjnej na poziomie >99,99%, przestrzeń martwa 26m1, opór przy przepływie 30I/min
1.5cm H20. Minimalna objętość oddechowa >90m1. Czas przydatności filtra w czasie dostawy k24
miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
7) Pytanie pozycja 2 i 3 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki
pisarskiej umieszczając zapis „przeznaczony dla pacjenta noworodkowego"? W opisach parametrów
wymaganych Zamawiający opisuje, że filtry powinny być odpowiednie dla pacjentów o objętości
oddechowej 70-600m1 (poz. 2) oraz 150-1500m1 (poz. 3), a zatem przeznaczone dla dzieci, małych
dorosłych i dorosłych. Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane filtry powinny być odpowiednie
dla noworodków, czy dla pacjentów o wymaganych objętościach oddechowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. Zamiast „ przeznaczony dla pacjentów
noworodkowych" w pozycji 2 winno być,, przeznaczony dla pacjenta pediatrycznego", zaś w pozycji 3
winno być,, przeznaczony dla pacjenta dorosłego".
8) Pytanie pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z wydzielonym
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciwwirusowej (również Covid-19) oraz
przeciwbakteryjnej na poziomie >99,998%, przestrzeń martwa 57m1, opór przy przepływie 30I/min
1.6cmH20, przy przepływie 60I/min 2.7cmH20. Minimalna objętość oddechowa >180m1. Czas
przydatności filtra w czasie dostawy k24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
Dotyczy Zadania 8 „ Jednorazowy sprzęt do intubacii dotchawicznei

9) Pytanie pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV bez
silikonowego pokrycia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
10) Pytanie pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści stabilizatory rurek intubacyjnych dla dorosłych z
mocowanie pionowym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Zadania 9 „ Jednorazowy sprzęt urologiczny "
11) Pytanie pozycja 2 Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty,
a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści
finansowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
12) Pytanie pozycja 2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie
handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Pozycja przeliczenia na sztuki, nie dotyczy opakowania zbiorczego.
Dotyczy Zadania 13,, Maski krtaniowe "
13) Pytanie pozycja ł Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych, które
posiadają zintegrowaną linię do napełniania mankietu, co zapobiega uszkodzeniu (np. przez
przegryzienie) jej w trakcie użytkowania?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
14) Pytanie Prosimy o dopuszczenie jako równoważną
maskę krtaniową firmy AMBU o
następujących parametrach:
- maska krtaniowa jednorazowego użytku z luźnym, niewbudowanym drenem do napełniania
mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przygryzienia poprzez dowolne oddalenie
drenu od zębów pacjenta
- maska krtaniowa wykonana z elastycznego PCV
- rozmiar maski, waga pacjenta i maks. objętość wypełnienia mankietu oznaczone na baloniku
kontrolnym
- maska krtaniowa zakończona łącznikiem 15mm
- delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet powietrzny
- rurka maski prosta podatna na ukształtowanie zgodnie z budową anatomiczną gardła
- maska krtaniowa z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym , co skutecznie
eliminuje możliwość wklinowania nagłośni
- wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski , blokujący ponadto górny
zwieracz przełyku
- rurka i mankiet uformowane jako jedna całość
- rozmiar maski , waga pacjenta i maks. objętość wypełnienia mankietu oznaczone na baloniku
kontrolnym
- znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski
- rozmiar maski kodowany kolorem torebki
- wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, w tym DEHP
- bezwarunkowo bezpieczna (brak elementów metalowych) do stosowania w środowisku MRI
- rozmiary: 1 (poniżej 5 kg), 1.5 (5-10kg), 2 (10-20kg), 2.5 (20-30kg), 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70100kg).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.
Dotyczy Zadania 15 „Materiały eksploatacyjne i akcesoria do sprzętu medycznego ZOLC"
15) Pytanie pozycja 2 i 4 Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu-elektromedycyny.
Pozwoli to większej ilości oferentów na uczestnictwo w postępowaniu, a co za tym idzie da większe
możliwości wyboru Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Dotyczy Zadania 18,, Rurki ustno-garcliwoe"
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16) Pytanie pozycja ł Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel z kolorystycznym oznaczeniem na rurce i
numerycznym na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurki Guedel z kolorystycznym oznaczeniem na rurce i
numerycznym na opakowaniu jednostkowym.
Dotyczy Zadania 21 „ Stazy automatyczne"
17) Pytanie pozycja ł Czy Zamawiający dopuści stazy automatyczne zawierające lateks bez
możliwości sterylizacji w autoklawie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Zadania 22 „Stazy taktyczne"
18) Pytanie Czy Zamawiający dopuści stazy taktyczne nie posiadające określonego terminu ważności?
Staza typu CAt nie posiada określonego terminu ważności nadanego przez producenta
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na produkt bez daty ważności, jeśli producent takowego nie
nadaje.
Dotyczy Zadania 24,, Szyny Kramera"
19) Pytanie Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był
uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest
z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych
i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta oraz dodatkowo załączył
dokument w postaci gwarancji wystawionej przez producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, w stosunku do tego zadania.
Dotyczy Zadania 26 „Worki samorozpreżalne"
20) Pytanie pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do
wentylacji noworodków i niemowląt z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną
wentylację przez dłuższy czas
SPECYFIKACJA:
- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie 2 maski do resuscytacji (rozmiar O i 1)
- wentylacja pacjentów o masie ciała poniżej 7 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C.
- objętość resuscytatora - 320 ml
- objętość oddechowa — 140 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H20)
- objętość zbiornika - 900 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 OC
- temperatura przechowywania od -20 do +60 OC
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w
chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
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21) Pytanie pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji
pacjentów pediatrycznych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez
dłuższy czas
SPECYFIKACJA:
- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar 2 i 3)
- wentylacja pacjentów o masie ciała 7-30 kg
- nadający sie do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C.
- objętość resuscytatora - 550 ml
- objętość oddechowa — 320 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H20)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 OC
- temperatura przechowywania od -20 do +60 OC
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w
chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
22) Pytanie pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga worków do sterylizacji w autoklawie w
temperaturze 134°C?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.
23) Pytanie pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga worków do sterylizacji w autoklawie włącznie z
rezerwuarem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.
24) Pytanie pozycja 1-3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania do każdego
resuscytatora zaworu PEEP?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania do każdego worka samorozprężalnego zaworu
PEEP.
25) Pytanie pozycja 1-3 Prosimy o dopuszczenie zaworu PEEP renomowanej firmy Ambu
montowanego bezpośrednio na zaworze pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych
adapterów z zakresem regulacji 0-10cm H20.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
26) Pytanie pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji
pacjentów dorosłych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez
dłuższy czas
SPECYFIKACJA:
- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie maska do resuscytacji nr 4 i 5
- wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg
- nadający sie do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C.
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- objętość resuscytatora - 1800 ml
- objętość wyrzutowa — 1060m1
- w zestawie maska (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H20)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- złącze pacjenta zewn. 22 mm, męskie; wew. 15mm, żeńskie
- złącze wydechowe (do zaworu PEEP) 30 mm , żeńskie
- temperatura robocza od -18 do +50 OC
- temperatura przechowywania od -20 do +60 OC
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w
chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt.
27) Pytanie pozycja 3 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska przy określeniu wagi
pacjenta, tzn. czy zamiast „masa ciała S 30 kg" nie powinno być „masa ciała k 30kg"?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. Zamiast S 30 kg winno być k 30kg.
Dotyczy Zadania 28,, Zestaw do wkłucia doszpikowego"
28) Pytanie W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby
Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z
odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i
potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji
na terenie Polski.
Dotyczy Zadania 30 „Zestaw porodowy"
29) Pytanie Czy Zamawiający dopuści zestaw podzielony na niezależne pakiety do użycia w
odpowiedniej fazie porodu. Wymagany skład zestawu:
• pakiet wykorzystywany przed porodem:
- min. 2 pary rękawiczek
- min. 1 sterylny podkład
- min. 1 sterylna serwetka wierzchnia
- min. 1 sterylne ręczniki do rąk
• pakiet wykorzystywany w czasie porodu:
- min. 4 sterylne tampony
- min. 1 sterylna gruszka
- min 4 sterylne klemy pępowinowe
- min. ł sterylne nożyczki
pakiet wykorzystywany po porodzie:
•
- min. 1 sterylna wyściółka
- min. 2 rękawiczki antyseptyczne
- min ł kocyk dla noworodka
- min. 1 plastikowa torba na łożysko
Całość zestawu pakowana w sztywne opakowanie kartonowe.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.
30) Pytanie W związku z wymogiem składania ofert w wersji elektronicznej, bardzo prosimy o
umieszczenie na Państwa stronie, formularzy niezbędnych do złożenia oferty w wersji edytowalnej elektroniczny.
można
było
stworzyć
dokument
formacie
Word,
tak
żeby
Obecny format PDF nie pozwala na złożenie ofert w wersji elektronicznej a jedynie trzeba by było
wypełnić formularze ręcznie a następnie wykonać ich skany.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże załączniki w wersji edytowalnej na adres e-mail każdego z
Wykonawców , który zwrócił się do Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zamieszcza SIWZ w
formacie word na platformie.
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
31) Pytanie Par. 4 ust. 4b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości
niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu
32) Pytanie 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 roszczenia (w tym z tytułu kar umownych),
ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące
dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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