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DZP.26.52.01.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawę akcesoriów do respiratorów, ogrzewacza płynów, resuscytatorów dla jednego pacjenta, 
linii do kapnometrii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. ” (nr sprawy 52/2020) 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 
postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Pytanie nr 1 
Pakiet 4, pozycja 1,2,3: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach: 
- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta  
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając 
szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie 
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, 
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza 
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, 
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, 
-posiadająca zintegrowany dren do napełniania 
mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego 
przegryzienia 
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie 
oznaczony balonik kontrolny 
-kształt łukowaty 
- sterylna 
- pakowania pojedynczo 

rozmiar 3.0# 4.0# 5.0# 

Waga 
pacjenta 

30-50kg 50-70kg 70-100kg 

Wielkość 
mankietu 

<20ml <30 ml <40ml 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Pakiet 4, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego 
pacjenta) dla dorosłych wykonany z PCV o składzie: 

 Worek samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych  
wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml  
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 Rezerwuarem tlenu 2000 ml, 
 Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m 
 Maska twarzowa  5  
 Zawór ciśnieniowy  60cmH2O? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 3 
Dotyczy pakietu nr 4  
Poz. 2  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układ resuscytacyjnego (worek-zastawka-
maska) jednorazowego użytku, składającego się z worka oddechowego o teksturowanej 
powierzchni zapewniającej pewny chwyt oraz uchwytem umożliwiającym chwyt worka jedną 
ręką. Połączony (przyklejony) z workiem rezerwuar tlenowy oraz dren tlenowy o długości 
3m. W zestawie maska twarzowa z mankietem z regulacją ciśnienia. Mikrobiologicznie 
czysty. Wszystkie elementy zestawu pakowane w jedną, szczelnie zamkniętą torbę 
umożliwiającą, np. powieszenie zestawu w dostępny miejscu. Worek o pojemności 1,5l 
posiadający zawór nadciśnieniowy 60cm H2O. W komplecie maska z mankietem 
powietrznym z możliwością regulacji, w rozmiarze 5.  
Termin przydatności: 60 miesięcy od daty produkcji 
 

 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy 
Pytanie 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 
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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. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z §7 ust.2 i ust.3 
na 0,2% wartości zamówienia, którego kara dotyczy? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

 
ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 
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