Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie
Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95
PSRM/D// 2.12020
ZP.26.17.2020

Błonie, dnia 23 czerwca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 550619 -N-2020 z dnia 16.06.2020 r.
Zakup drobnych materiałów i produktów medycznych [ Nr postępowania : RM/ZP/17/20 ]
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 ł „ Akcesoria do pomp strzykawkowych"
1) Pytanie pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną 50/60 ml.
2) Pytanie pozycja 3- Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
3) Pytanie pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z rozszerzona skala
50/60m1?
Odpowiedź: Brak pozycji nr 4 w tym zadaniu.
Dotyczy Zadania 2,. Baseny i nerki medyczne jednorazowe"
4) Pytanie pozycja ł - Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rodzaju
basenu medycznego oczekuje basenu głębokiego czy płaskiego?
Odpowiedź: Zamawiający preferuje basen płaski.
5) Pytanie pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści basen medyczny, którego odporność na przesiąkanie
wynosi do 4 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takim parametrze.
6) Pytanie pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną, której odporność na przesiąkanie
wynosi do 4 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takim parametrze.
7) Pytanie pozycja 2- Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną z pulpy o pojemności 700 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nerkę medyczną z pulpy o pojemności 700 ml.
Dotyczy Zadania 3 „ Czujniki do pulsoksymetrii i akcesoria"
8) Pytanie - Zamawiający w pozycji 1,2,3 wymaga akcesoria wykonane w technologii Masimo SET
(Signal Ekstraction Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej
perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminacje
sygnałów płynących z krwi żylnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia
ta dla prawidłowego i niezafaiszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik
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również wykonany w technologii Masimo SET. Czy w związku z tym akcesoria mają być
rozpoznawalne przez oprogramowanie wykrywające rodzaj podłączonego czujnika oraz kabla a
kompatybilność Technologii Masimo SET została potwierdzona pisemnie przy składaniu oferty przez
autoryzowany serwis Masimo w Polsce lub przez producenta technologii Masimo Polska?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.
Dotyczy Zadania 4,, Kaski ochronne"
9) Pytanie - Zamawiający wymaga dostarczenia: Kask ochronny typu lekkiego; dedykowany do
działań ratowniczych i prac na wysokości; skorupa wykonana z absorbującego uderzenia ABS; w
kolorze żółtym albo pomarańczowym; posiadający elementy odblaskowe; brak wentylacji;
posiadający system regulacji w zakresie minimum od 53 cm do 63 cm i ustawiający centrycznie kask
na głowie; wyposażony w system pasków mocowanych w minimum sześciu punktach; pasek pod
brodę z regulowaną wytrzymałością; możliwość instalacji dodatkowych akcesoriów w postaci: latarki
czołowej, osłon słuchu i osłony wzroku. Opis kasku jest nieprecyzyjny aby kask był dedykowany do
prac na wysokości musi spełniać normę EN 12492 oraz aby był używany w działaniach ratowniczych
na poziomie ziemi musi spełniać normę EN 397. Czy Zamawiający wymaga aby kask spełniał ww.
normy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Pzp
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego
dla Zadania nr 4. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.
10)Pytanie - Kask do wyżej wymienionych działań powinien charakteryzować się dobrą widocznością.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kasku w kolorze odblaskowym z fosforyzującymi zaczepami
na latarkę posiadający elementy odblaskowe?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Pzp
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego
dla Zadania nr 4. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.
11) Pytanie - W kaskach do pracy na wysokości oraz na ziemi w trudnych warunkach stosowany jest
pasek pod brodę typu DUAL posiadający opcję zmiany wytrzymałości , klamra posiada dwie pozycje
dla dwóch trybów użytkowania: zwiększona wytrzymałość, by ograniczyć ryzyko utraty kasku podczas
upadku z wysokości, zmniejszona wytrzymałość dla ograniczenia ryzyka uduszenia w razie zahaczenia
kasku gdy użytkownik jest na ziemi. Czy Zamawiający wymaga, aby pasek w oferowanym kasku był
typu DUAL.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Pzp
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego
dla Zadania nr 4. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.
12) Pytanie - Przy prowadzeniu takich działań niezbędne jest oświetlenie. Czy Zamawiający wymaga
dostarczenia z kaskiem oświetlenia nahełmowego w postaci latarki czołowej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Pzp
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/formularza cenowego
dla Zadania nr 4. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego pisma.
13) Pytanie - Aby sprzęt był kompatybilny latarka czołowa powinna być wyprodukowana przez tego
samego producenta co kask. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiej latarki (prosimy o
określenie parametrów jakie musi spełniać latarka)?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego. Latarka powinna spełniać następujące parametry:
zasilana bateryjnie (baterie AA albo MA); pokrywa o szczelności IPX4; kompaktowe rozmiary; jasność
światłą minimum 400 lumenów; opaska z elementami odblaskowymi; minimum 3 tryby świecenia
światła białego; czerwone światło taktyczne; kompatybilna z mocowaniem na proponowany kask;
ciężar max 90 g; duży przycisk włącznika.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Pzp Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia/formularza cenowego dla Zadania nr 4. Zmodyfikowany plik stanowi
załącznik do niniejszego pisma.
Dotyczy Zadania 8,, Kołnierze ortopedyczne"
14) Pytanie - Czy 3 ustawienia kołnierza dotyczy obwodu czy wysokości podparcia podbródka
(trakcja)?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poprzez „ 3 ustawienia kołnierza" rozumie trakcję (regulację
wysokości podparcia podbródka).
15) Pytanie - W przypadku, jeżeli regulacja kołnierza (zadanie 8) dotyczy obwodu - czy Zamawiający
dopuści regulację płynną (zapięcie typu "rzep")?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację obwodu za pomocą zapięcia typu rzep.
Dotyczy Zadania 9.,, Materiały do tlenoterapii biernej"
16) Pytanie pozycja ł - Czy zamawiający dopuści cewnik donosowy sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takim parametrze.
17) Pytanie pozycja ł - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewnika
donosowego o długości 2,1m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takim parametrze.
18) Pytanie pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści maski tlenowe twarzowe w rozmiarach od S do XL,
sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu o długości drenu 210 cm ± 5%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.
19) Pytanie pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek
tlenowych wykonanych z polipropylenu z termoplastycznym kołnierzem, w rozmiarze uniwersalnym,
dzięki specjalnej konstrukcji podwójnego podbródka pasującej na twarze dorosłych o różnych
rozmiarach, bez obrotowego łącznika, z drenem o długości 2,1m. Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o takich parametrach, pod warunkiem rozróżnienia
masek dla pacjentów pediatrycznych (w zadaniu jako rozmiary SiM) i dorosłych (w zadaniu jako
rozmiary L i XL).
20) Pytanie pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści maski tlenowe twarzowe z nebulizatorem w
rozmiarach od S do XL, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu o długości drenu 210 cm ± 5%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.
21) Pytanie pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek
tlenowych wykonanych z polipropylenu z termoplastycznym kołnierzem, w rozmiarze uniwersalnym,
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dzięki specjalnej konstrukcji podwójnego podbródka pasującej na twarze dorosłych o różnych
rozmiarach, wyposażona w nebulizator o pojemności 10m1, skalowany co 2m1, wytwarzający
cząsteczki o średniej wielkości 3,1 mikrona przy przepływie 8 L/min. Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o takich parametrach, pod warunkiem rozróżnienia
masek dla pacjentów pediatrycznych ( w zadaniu jako rozmiary SIM) i dorosłych (w zadaniu jako
rozmiary L i XL).
22) Pytanie pozycja nr 3 — Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 6
ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
23) Pytanie pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek
tlenowych z rezerwuarem, wykonanych z polipropylenu z termoplastycznym kołnierzem, w rozmiarze
uniwersalnym, dzięki specjalnej konstrukcji podwójnego podbródka pasującej na twarze dorosłych o
różnych rozmiarach, bez obrotowego łącznika. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o takich parametrach, pod warunkiem rozróżnienia
masek dla pacjentów pediatrycznych ( w zadaniu jako rozmiary SIM) i dorosłych ( w zadaniu jako
rozmiary Li XL).
24) Pytanie pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści maski tlenowe twarzowe z rezerwuarem w
rozmiarach od S do XL, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu o długości drenu 210 cm ± 5%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.
25) Pytanie pozycja 1-4 - Czy zamawiający dopuści maski z drenem o przekroju standardowym,
wzmocniony wzdłużnie 6 pasami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Dotyczy Zadania 10„ Nakłuwacze"
26) Pytanie pozycja nr 10— Czy zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu zbiorczym po 200
szt. oraz odpowiednie przeliczenie ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 200 sztuk i stosowne przeliczenie.
Dotyczy Zadania 12„ Przyrządy do infuzji"
27) Pytanie pozycja ł - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu w opakowaniu
folia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie foliowe.
28) Pytanie pozycja 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i przeliczenie w formularzu
cenowo asortymentowym przyrządu pakowanego po 200sztuk
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 200 sztuk i stosowne przeliczenie.
29) Pytanie pozycja ł - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i przeliczenie w formularzu
cenowo asortymentowym przyrządu pakowanego po 250 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 250 sztuk i stosowne przeliczenie.
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30) Pytanie pozycja ł -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa
o długości 4,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokość komory kroplowej 4,5 cm.
31) Pytanie pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyrządu z zawartością ftalanów.
32) Pytanie pozycja ł - Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy
wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie
żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
33) Pytanie pozycja ł - Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji, jednorazowy, jałowy pakowany
pojedynczo w opakowaniu jednostkowym typu blister-pack i w opakowaniu zbiorczym 250 sztuk?
Oraz czy dopuści wycenę za sztukę zamiast za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 250 sztuk i stosowne przeliczenie.
34) Pytanie - Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe i papier - folia.
35) Pytanie - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez
dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec
igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
36) Pytanie-Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości
ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby symbol znajdował się na etykiecie.
37) Pytanie - Czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na brak skrzydeł dociskowych.
Dotyczy Zadania 13„ Strzykawki"
38) Pytanie pozycja 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w
stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 — 6 ml, 10-12 ml,
20-24 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzoną o '20% skalę.
39) Pytanie pozycja ł -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w 20 ml
formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 80 sztuk i stosowne przeliczenie.

w

40) Pytanie pozycja ł - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych
luer, cylinder z polipropylenu a tłok z polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.
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41) Pytanie pozycja ł - Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 2 ml, 5m1,
10 ml oraz 20 ml, których tłok wykonany jest z polietylenu natomiast cylinder z polipropylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.
Dotyczy Zadania 17 „ Worki na mocz z absorberem"
42) Pytanie pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści worek do oddawania moczu nieposiadający
wewnątrz substancji absorbującej płyny? Pakowany pojedynczo oraz jego wycenę za jedną sztukę?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o takich parametrach.
43) Pytanie pozycja nr ł — Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z
wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)— zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie
eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
Po 30 sekundach super chłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel.
Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20
szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o takich parametrach.
44) Pytanie - Czy w zadaniu 17, podana ilość dotyczy opakowań (40 x 5 szt.) czy sztuk (8 opakowań po
5 sztuk)?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podana ilość to 40 opakowań po 5 sztuk w każdym-łącznie
200 sztuk.
Dotyczy Zadania 18„ Worki na wymiociny"
45) Pytanie pozycja nr 1 — Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500m1,
wykonany z PE skalowany co 100 ml, z systemem zamykania typu twist&lock (przekręć i zamknij)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produktu o takich parametrach.
46) Pytanie pozycja ł - Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, worek
wykonany z polietylenu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o takich parametrach.
47) Pytanie pozycja ł - Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii
umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala
pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku,
pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym
kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie
workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie
umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep"?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o takich parametrach.
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48) Pytanie - Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym,
ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 I, zakończony obręczą w
systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym
worku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.
49) Pytanie - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny (zadanie 18) o pojemności 1.000 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o takim parametrze.
Dotyczy Zadania 19„ Worki na zwłoki"
50) Pytanie pozycja ł — Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1000 ml
wykonane z PE. Folia PE to materiał polietylenowy tożsamy z PCV klasy medycznej. Ponadto
tworzywo to charakteryzuje się wysoką elastycznością, jest odporne na działanie roztworów kwasów,
zasad i soli oraz niskiej temperatury. Nie przepuszcza także pary wodnej, nie traci wraz z czasem
swoich właściwości ani nie zawiera toksycznych substancji.
Zastosowanie worka wykonanego z PE nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność, pozwala
natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art.
30 ust. 4 Ustawy pzp zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.
W razie niedopuszczenie opisanego worka na wymiociny prosimy o wskazanie merytorycznych,
medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: Pytanie nie adekwatne do zadania- zadanie nie dotyczy worków na wymiociny.
Dotyczy Zadania 21„ ZaRłebniki żoładkowe"
51) Pytanie pozycja ł - Czy zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe niezawierające lateksu, ale
zawierające ftalany?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o takich parametrach.
Dotyczy SIWZ i wzoru urnowy
52) Pytanie - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnet grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z
ofertą?
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i przedstawi stosowne
oświadczenie wraz z ofertą, to Zamawiający uzna wymogi w tym zakresie za spełnione.
53) 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
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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.

p.o. z-cy Dyrektora
ds. Medycznych

Serowe prowadzi:
Joanna Bruśnicka
Specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54
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