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LAS-120/1-PN/27-2020  Rybnik, dnia 13.05.2020 r. 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych  
(zamówienie nr LAS-120-PN/27-2020) 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 06.05.2020 r., nr 536461-N-2020 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Dotyczy 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?” 

Odpowiedź 1: Tak. 
 
Pytania od nr 2 do nr 3 dotyczą pakietu nr 12 
Pytanie 2: „Pytanie nr 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający  dopuści opaski ( uprzęże) do generatorów oddechów CPAP IF posiadające 
rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na 
główce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez 
nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie głowa 
noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu 
eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. Kompatybilne z układem oddechowym z pozycji 2 
uprzęże w rozmiarach: 
- 18-22 cm, 
- 22-26 cm,  
- 26-30 cm,  
- 30-36 cm,  
- 36-42 cm. 
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Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pytanie 3: „Pytanie nr 2 pozycja 2 oraz 3 

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny  z aparatem CPAP Infant Flow 
w skład którego wchodzi: 
Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, 
średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie 
koniczynki(do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek 
wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do 
zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech 
rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego, jednorazowa komora 
nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&P MR 
850. Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową 
i wydechową, w komplecie końcówki donosowe w trzech rozmiarach. Przystosowany do 
zamocowania na czapeczce. Wykonany z PCV bez lateksu.” 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „Dotyczy pakietu 11 

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 
Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w 
kształcie i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej 
konstrukcji , który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Wypełnienie protezy jądra stanowi 
substancja stała, elastyczna, nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. 
Proteza jest  sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. 
Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią termokurczliwą. Materiał 
zszywający przechodzący przez   dowolny punkt protezy,  eliminuje ryzyko wycieków. Objętość: 
9ml, 15ml, 23ml, 34ml do wyboru przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
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Uwaga: pytania od nr 5 do nr 10 dotyczą pakietu nr 12 
Pytanie 5: „Poz. 1 Czapeczka/mocowanie układu pacjenta 

Czy Zamawiający wymaga mocowania układu pacjenta w postaci czepca o konstrukcji opaski 
owijanej wokół głowy pacjenta stosowanego zamiennie z czapeczką? Proponowany czepiec 
jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym 
wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii 
tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo 
dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy 
małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź 
u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności 
zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny 
w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość 
dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez 
tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu 
końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i 
powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, 
która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.” 

 
Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza asortyment o parametrach 
opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 6: „Poz. 2 Jednorazowy układ oddechowy  

Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów układu oddechowego w zakresie: 
- długości odcinka wdechowego, długości odcinka niepodgrzewanego do inkubatora, długości 
linii pomiaru ciśnienia. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się czy 
Zamawiający wymaga aby długość podgrzewanego odcinka wdechowego wynosiła 1,2 m,? 
Długość podgrzewanego odcinka wdechowego, a w szczególności rodzaj i długość 
umieszczonej w nim grzałki,  przekładają się bezpośrednio na takie parametry jak wydajność 
ogrzewania gazów oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie kondensatu w obwodzie 
oddechowym. Proponowany przez nas układ oddechowy o dł. 1,2m z grzałką daje doskonałe 
rezultaty w tym zakresie, gdyż nie powoduje skraplania lub powstające skraplanie jest 
minimalne i nie zakłóca prowadzonej terapii.” 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza asortyment o parametrach 
opisanych w pytaniu. 
 

 
Pytanie 7: „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do inkubatora 

posiadał długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 
2,1m?” 
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Odpowiedź 7: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza asortyment o parametrach 
opisanych w pytaniu. 

 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z generatorem czy samego układu skoro 

w poz. 3 wyspecyfikowano osobno generator?” 
Odpowiedź 8: Zamawiający – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym - dopuszcza 
zaoferowanie układu oddechowego zawierającego poz. 2 i 3 w jednym opakowaniu. W przypadku 
zastosowania takiego rozwiązania wykonawca wypełnia tylko poz. 2 wpisując cenę za opakowanie, 
w którym znajduje się asortyment wymieniony w poz. 2 i 3. W przypadku zaoferowania takiego 
asortymentu należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9: „Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez 

drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy 
Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, 
których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów 
chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową 
opartą na działaniu jonów srebra?” 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza asortyment o parametrach 
opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 10: „Poz. 3 Generator 

Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu 
do terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać 
w składzie: 

 generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów 
z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które 
ułatwiają montaż generatora do czapeczki, 

 kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa 
w kształcie litery T,  z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed 
przegrzewaniem i deformacjami główki pacjenta,  

 końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), 
 

Taki zestaw generatora umożliwia mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych 
oraz uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na 
efektywność terapii.” 

Odpowiedź 10: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dopuszcza asortyment o parametrach 
opisanych w pytaniu. 

 
Pytanie 11: „Dotyczy pakietu 12 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 12 poz. 3 generatora z przegubem 
nieobrotowym?” 
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Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 12: „Dotyczy SIWZ 

 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 12: Zamawiający wprowadza do umowy paragraf 10 regulujący skutki wystąpienia siły 
wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy, 
w brzmieniu:  
„1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 

siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, 
stanu epidemii, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie 
mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu 
i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 
wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki 
przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  



 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         32 42-91-000 
Sekretariat:     32 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       32 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     32 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     32 42-91-288 

Fax:       32 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań 
zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły 
wyższej.  

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
wykazania za pomocą odpowiednich środków dowodowych brak możliwości realizacji 
obowiązków, o których mowa w zawiadomieniu. 

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki 
nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły 
wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w 
szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 
umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują 
się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. 
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.” 

 
Jednocześnie zmianie ulega numeracja dotychczasowych paragrafów od nr 10 do nr 14, 
odpowiednio na numery od 11 do 15 (a także numeracja zawarta w dotychczasowym § 12 ust. 4 na 
brzmienie: „Wszelkie zmiany umowy – z wyjątkiem § 13 pkt. 2 b i c - wymagają zgody obu stron 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.”). 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert ustalony do dnia 18.05.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu 
o godzinie 10.30. 

 
 
 
 


