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OIDPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Portstwo"
tJprzejmie informu.iemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqfa pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6vv zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wief Publicznych (Dz" U, z2OL5 r. poz.21,642 p62n" zm.) w
trybie przetarg nieograniczony, na:
dostawy gaz6w medycznych,
TreSrl wspomnianej proSby jest nastqpujqca :

Pytanie 1-

Wnosimy o zmianq wskazanych zapis6w SIWZ, w spos6b przywracajqcy zasadq uczciwej konkurencji i

r6wnego traktowania wykonawc6w zgodnie z przepisami krajowymi pzp jaki i unijnymi ( dyrektywa
klasy'czna) poprzez wydzielenie butli ze zintegrowanym zaworem z zadania nr L w oddzielnym
pakiecie lub przeniesienie ich do zadania nr 2.

Pytanie 1-, dot" zad. nr 2
Czy ilamawiajqcy pozwoli na zaoferowanie butli z gazem medycznym, mieszaninq tlenu medycznego i

podtlenku azotu w proporcjach 50% do 5A% o pojemno5ci wodnej 11 litr6w i zawarto5ci gazu 3,23
m3 wraz z dzier2awq butli?
Rozwiqzanie takie pozwoli na uzyskanie korzystnieljszych dla Zamawiajqcego ofert (tyle samo butli,
ale zdecydowanie wiqcej gazu, co pozwoli obni2yi koszty), z zachowaniem zasady uczciwej
konk,urencji.

Pytanie 3, dot. zad. nr 2
Czy ,Zamawiajqcy pozwoli, aby dla wygody personelu, butla w kt6rej znajduje siq mieszanina tlenu i

podtlenku azoIu50%/50%byla wyposazona w k6fka umo2liwiajqce jej przewo2enie, bez konieczno5ci
noszenia?

Podstawa butli na k6lkach jest oryginalnq czq6ciq dostarczanq wraz butlq i nie zmniejsza jej
s;tabilnoSci.

Pytanie 4, dot" zad. nr 2
Czy Zamawiajqcy vvymaga zaoferowania (wydzier2awienia) stosownego w6zka do butli z gazem
rnedycznym, mieszaninq tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% do 50%?
Jezelitak, prosimy o uwzglqdnienie tego za;rotrzebowania w formularzu cenowym.

Pytanie 5, dot. zad. nr 2
Czy,Zamawiajqcy lt'ymaga zaoferowania niezbqdnych masek z filtrami (lub ustnik6w z filtrami) do
podawania gazu merdycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu?
Je2eli tak, prosimy o uwzglqdnienie tego za;rotrzebowania w formularzu cenowym.

Pytanie 6, dot. zad. nr 2
Prosimy o okre6lenie , czy Zamawiajqcy stosuje gaz medyczny, sprq2ony tlen 50% v/v i podtlenek
azotu5o%o v/v w poto2nictwie, a pacjentka inhaluje go poprzez tzw. "zaw6r na 2qdanie"?
Je2elitak, to prosimy o uwzglqdnienie zapolrzebowania dzier2awy zaworu w formularzu cenowym"
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Pytanie 7 dot" zad. nr 2
Je2eli odpowiedi na pytanie nr 5 brzmi "Tak", to czy Zamawiajqcy wymaga zaoferowania produktu
leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, kt6ry opr6cz wskazania do
stosowania \M kr6tkotrwalych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do
stosowania iokreS;lony spos6b podawania w poto2nictwie (punkt 4.i. Wskazania do stosowania i

pun[<t 4.2 Dawkovr,'anie i spos6b podania), zawarte w Charakterystyce produktu Leczniczego kt6ra
zostanie dofqczona do oferty?
Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dokumentem, kt6ry podlega weryfikacji podczas procesu
rejestracji produktu leczniczego, okreSlonego w Ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdz. 2
"Dopuszczenie do obrotu produktriw leczniczych" i stanowi zafqcznik do decyzji prezesa Urzqdu
Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych o dopuszczeniu
do obrotu. Zawiera 5ci5le okre6lone informacje, w tym punkt 4 Szczegolowe dane kliniczne" Jego
czqSciqjestpodpunkt4.L Wskazaniadostosowania. lnformacjazawartawpodpunkcie4.6Wplywna
plodnoSi, ciq2q i laktacjq jest jedynie informacjq o wptywie produktu leczniczego na wymienione
rstany i obligatoryjrrie jest zamieszczana w charakterystykach produkt6w leczniczych, nie stanowi
.iednak wskazad do stosowania, kt6re zawsze sE zawarte w podpunkcie 4.L Wskazania do
stos,owania.

Infonmacje tam zavvarte sq jedynym wiq2qcym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu
lecztriczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierajq zamkniqty katalog wskazari do stosowania"
Wag,q zapis6w za'wartych w charakteryr;tyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej
interpretacji podkreSla r6wnie2 w orzecznictwie- wyrok KIO z dn" 1,.06.2012 sygn.IOO4/I2
Podawanie leku poza wskazaniami jest eksperymentem medycznym"

Pytanie 8, dot. zad. nr 2
.le2eli odpowiedl na pytanie nr 5 brzmi "Tak", to czy w trosce o bezpieczefistwo pacjentek podczas
porodu, Zamawiajqcy wymaga zaoferowania zaworu ("na 2qdanie") gwarantujqcego bezpiecze6stwo
mikrobiologiczne, czyli mo2liwoSi derzynfekcjijego zewnqtrznych powierzchni, zgodnie z procedurami
szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnejl. Zaw(>r dozujqcy jest tzw. strefq dotykowa - czyli podlegajqcq
dezy nfekcji.
"- strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z kt6rymi pacjent ipersonel kontaktujq siq
czqsto, ale kt6re nie zostafy ska2one biologicznym materiafem ludzkim; z uwagi na czqsty kontakt za
po6rednictwem rqk lub sprzqtu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszar6w jest du2e oraz
przeniesienie znajdujqcego siq na tych powierzchniach zanieczyszczenia na ka2dq kontaktujqcq siq z
nimi osobq (m,in, klamki, uchwyty, kontakty, sluchawki telefoniczne, porqcze krzeset, blaty robocze,
strel'a wok6l umywia lki" 

"

Pytanie 9, dot. zad. nr 2
Je2eli odpowied2 na pytanie nr 5 brzmi "Tak", to czy, majqc na uwadze bezpieczedstwo pacjentek
Podczas porodu, Zamawiajqcy wymaga zaworu dozujqcego, kt6rego wnQtrze tworzy tzw. strefq
bezdotykowq, ale istnieje mo2liwo6i dezynfekcji lub sterylizacji jego wnqtrza w przypadku
;rodejrzenia kontantinacji (zaw6r dozujqcy lek/gaz z mo2liwo5ciq jego otwarcia/rozlo2enia na czqsci,
ale bez potencjalnego zagro2enia dla pacjerrtek) i potwierdzenia tego kartq/instrukcjq produktu?

Pytanie L0 dot. zad 1
Prosimy Zamawiajqcego o doprecyzowanie przedmiotu zam6wienia w pozycji - Tlen medyczny, butla
1,08 m3, czy Zamavtiajqcy oczekuje dostarczenia lekkich butli aluminiowych o ci5nieniu roboczym 2OO
bar wyposa2onych w zaw6r zintegrowany tj. z wmontowanym na stale (zintegrowanym z butlq)
modulem wyposa2onym w reduktor ci6nienia, manometr wskazujqcy ci6nienie tlenu w butli,
przeplywomierz o:takresie pracy 0,5 - l-5 l/min, wyjScie do podtqczenia maski tlenowej lub kaniuli
donosowej oraz system szybkiego lqczeniia (quick Connector) typu AGA do podlqczenia urzqdzed
przenoSnych wymagajqcych dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy oraz
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zlo2enia wraz z of'ertq folder6w/kirtalogd,w w celu potwierdzenia zgodno6ci przedmiotu oferty z
za pisa m i S IWZ o ra z wym a ga n ia m i o kre3lo nym przez Zamawiajqcego"

Pytanie 11 dot. zad. t
Czy w przypadku pozycji zawierajqcej - Tlen medyczny, zaw6r zintegrowany, butla 0.43 m3
Zamawiajqcy wymaga lekkiej butli aluminiowej o ci5nieniu roboczym 200 bar wyposa2onej w zaw6r
zintegrowany tj" z wmontowanym na state (zintegrowanym z butlq) modufem wyposa2onym w
redr"rktor ci6nienia, manometr wskazujqcy ci5nienie tlenu w butli, przeplywomierz o zakresie pracy 0,5
" L5 l/min, wyj6cie do podlqczenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego
lqczenia (Quick connector) typu AGA do podlqczenia urzqdzed przenoSnych wymagaiqcych
dostarczenia tlenu medycznego np. rr-.spirator transportowy oraz zfo2enia wraz z ofertq
folder6w/katalog6rv w celu potwierdzenia zgodno5ci przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz
wyma ga n ia m i okre16lo nym przez Zamawiaj;1cego.

Fytanie L2 dot. zad.I
Czy w przypadku pozycji zawierajqcej - Tlen medyczny, zaw6r zintegrowany, butla 0"43 m3
Zamawiajqcy w cetlu zapewnienia lepszej mobilnoSci oraz zwiqkszenia komfortu u2ytkowania
wyrrlaga aby waga pelnej butli z tlenem poj. 2l (0,43 m3) ze zintegrowanym zaworem nie
przekraczala 4kg, co zostalo potwierdzone dokumentacjq niezale2nej akredytowanej jednostki
badawczej lub technicznej, kt6rq nale2y dofqczyi do oferty w celu potwierdzenia zgodno5ci
przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz, 2e oferowane dostawy odpowiadajq wymaganiom
rr kreSl o nym przez Zamawiajqcego 

"

Pytanie 13 dot. zad, t
Czy w przypadku pozycji zawierajqcej - Tlen medyczny, zaw6r zintegrowany, butla 0.43 m3 ,
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 wezwania wykonawcy/-6w, w trakcie badania ofert do
Przedlo2enia na 2qclanie pr6bki oferowanello asortymentu, w celu weryfikacji, 2e oferowane butle sq
zgodne z zapisami SIWZ oraz, 2e of'erowane dostawy odpowiadajE wymaganiom okre6lonym przez
Zamawiajqcego

Pytanie 1.4 dot. zad, 2
Czy w przypadku gazu medycznego, mieszanina medycznego podtlenku azotu i medycznego tlenu
Zamawiajqcy wymaga, aby czas podawania leku wynosil do 6 godzin bez konieczno6ci kontrolowania
rnorltologii krwi
w oparciu o odpowiednie zapisy zarnieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
o96lnodostqpnej w bazie produkt6w leczniczych http://pub,rejestrymedyczne,esioz.gov.pl,
zawierajqcej listq produkt6w leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczefistwie
:;tosowania leku tvpisane do Rejestru Produkt6w Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku odporruiedzitwierdzqcej, prosimy Zamawiajqcego o wprowadzenie wymogu dolqczenia
do o,ferty, jako integralnq jej czqSi, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu
leczniczego, potwir-ordzajqcE zgodno6i proponowanego asortymentu z zapisami SIWZ oraz, 2e
oferowane dostawy' odpowiadajq okreSlonym przez niego wymaganiom.
Charakterystyka Produktu Leczniczego(stanowiqca integralnq czq5i wniosku o dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego), wedle art, l-1 ust. 1 pkt.4 Ustawy z dnia 6 wrze6nia 2oo1, r. prawo
{'armaceutyczne (Dz.u, 2001 Nr 'J.26 poz. i.381z p6in.zm.), zawiera miqdzy innymi :

a. dane kliniczne obejmujqce:
b, wskazania do stosowania,
c,dawkowanie i spos6b podawania doros;lym oraz dzieciom, w przypadku stosowania produktu
leczniczego u dzieci,
d. przeciwwskazania,"
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Pytanie 15 dot. zad.2
Prosimy o wyja6nienie czy Zamawiajqcy rozwa2a mo2liwo56 stosowania mieszaniny medycznego
podtlenku azotu i rnedycznego tlenu do inrrych procedur medycznych, ani2eli polo2nictwo i zwiqzane
z tyrn u5mierzanie 116lu porodowego?

Pytanie 16 dot. zad.2
Czy w zwiqzku z charakterem i specyfikq gldwnych miejsca u2ytkowana mieszaniny medycznego
podltlenku azotu i medycznego tlenu, tj. oddzialy pediatryczne i dzieciqce, polo2nictwo, oddziaty
oparzeniowe, Zamawiajqcy wymaga aby w celu zapewnienia bezpieczefstwa oraz skuteczno6ci
terapii pacjent6w mogqcych dziala( pod wpfywem impulsu, silnego stresu, wyjqtkowego
dyskomfortu w trakcie okre5lonych procedur medycznych (np. zabiegi u malych dzieci),
hezpoSrednio korllus zaworu dozujqceg;o do mieszaniny gaz6w ma byi jednoelementowy,
nierozbieralny, unliemo2liwiajqcy ingerencjq pacjenta w jego strukturq, co mo2e skutkowai
przypadkowym bqdl zamierzonym jego uszkodzeniem lub w najlepszym przypadku zmniejszeniem
skutecznoSci i/lub efektywno6ci jego dziatania. Dodatkowo taka nieprzewidziana ingerencja mo2e
prowadzii do stworzenia przez pacjenta lub osobq postronnQ potencjalnego zagro2enia dla samego
siebfie' W przypadku odpowiedzi twierdzqcej prosimy Zamawiajqcego o wprowadzenie wymogu
przedlozenia vtraz z ofertq stosownej instrukcji obslugi zaworu dozujqcego, potwierdzajqcej
:;pef nia nie powyzszego wymogu.

Pytanie 17 dot. zad.2
Prosimy o wyja6niernie, czy wskazanym je:;t aby wszystkie elementy zestawu do podawania gazu
medycznego - mieszaniny medycznego podtlenku azotu oraz medycznego tlenu zaw6r dozujqcy wraz
z niezbqdnym oprilyrzqdowaniem - ustniki jednorazowe z filtrem w celu zapewnienia calkowitej
kompatybilno6ci, szczelno6ci oraz funkcjonalnoSci zestawu pochodzily od jednego producenta

stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastqpujqce:
Ad.1
Zamowioiqcy wydzielo z zodanio nr 7 pozycjq obejmujqcq tlen medyczny z zoworem zintegrowonym -
butla 0,43 m' itworzy z niej nowe zadonie oznoczone nr 3.

Ad.tz-3
Zom ow iaj qcy do pustzcza takie rozwi qza n ie.

Ad.4-14
Zo m aw i aj qcy podtr,zy m uje zo pisy S tWZ.

Ad."i^5

No dizieh dzisiejszy - nie.

Ad. :!.6 - 17
Zo mawi oj qcy podtr;zy m uje za pisy S lWZ.

Informujemy, 2e zSlodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roku prawo
Zam6wied Publicznych (Dz. U. z 2oI5 r. poz.21,64 z poln. zm.l, stanowisko Zamawiajqcego zostalo
rozestane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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