LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 20-08-2020 r.
LPR.ZZP.26.36-5.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą
akcesoriów jednorazowych, wielorazowych, zużywalnych i akumulatorów do defibrylatorów dla
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. Nr postępowania: ZP/4/VII/2020.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
„Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1
dotyczy zadania nr 4
Aby precyzyjnie dobrać odpowiednie akcesoria do pulsoksymetrii, defibrylatorów i inkubatorów czy
Zamawiający wymaga akcesoria wykonane w technologii Masimo SET (Signal Ekstraction Technology)? Jest
to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych
opatentowanych filtrów pozwala na eliminacje sygnałów płynących z krwi żylnej i jest technologią chronioną
patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga
zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym
Zamawiający wymaga od składających ofertę aby zapewnili czujniki saturacji SPO2 oraz kable Masimo SET
wykonane technologii Masimo SET potwierdzając kompatybilność z technologią Masimo SET przez
autoryzowany Serwis Masimo Polska lub Producenta technologii Masimo Polska?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników i przedłużaczy SpO2 wykonanych w technologii
Masimo SET. Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających kompatybilność.
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Pytanie nr 2
dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 5
Prosimy o Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji złożonego
zamówienia do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany umowy, tj. zmniejszenie kar umownych.
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
dotyczy wzoru umowy
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 zapotrzebowania ogólnoświatowego. 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 i podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że przewidział zmiany umowy, w przypadku istotnego wpływu sytuacji
związanej z wirusem SARS-Co-2 (chorobą COVID-19) na możliwość realizacji przedmiotu umowy
(§ 7 ust. 4 lit. j) Umowy), ponadto zastosowanie mają aktualnie obowiązujące szczególne przepisy prawa.
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W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin
wniesienia wadium do dnia 28.08.2020 r. godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2020 r. o godz.
13:00.
Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi do SIWZ są integralną częścią SIWZ dla
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z upoważnienia Dyrektora
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