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ODPOWIEE'Z
na zapytania w sprawie Sl\AlZ

Szanowni Part:;twt>,

Llprzejmie inforrrrujiemy, i2 do Zamawiajqcego wptynqta proSha o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowradzonynr na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (t.j. Dz. U. z 2011.8 r. pot.1986) w trybie

przetarg;u nieogra niczonego, na :

su kcesy'wne dostawy gaz6w medycznych,

Tre6i w:;pomnianej pro(by jest na-stqpujqca :

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 3

W zadarniu nr 3 Zamawiajqcy wymaga dostawy tlerru medycznego w butlach z zaworem

zintc'growanym o ci6nieniu 200 bar. W zwiqzku z tym prosimy rr5wnie2, o zrnianr; opisu dla butli 101

gdy2 bultla 10 | nitp,:tniona do ci6nienia 200 barzawiera 2.,I5m3 tlenu (obecrry zapis to 1,6m3).

F yta nie nr 2 - Zadanie nr 2

Gaz mieszanl<a podtlenl<u azotur 50% itlenu 50% jest przeznaczona miqdzy innymi do

kr6tkotrwalego prodawania poclczas akcji porodowei. Zdarza siq jednak 2e po16d trwa kilka godzin,

gzy w z,wiEzku z tym Zamawiajqcy wymaga aby mo2liwe bylo podawanie leku (mieszaniny gaz6w,

podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez koniecznoSci l<ontrolowania rnorfologii krwi w

qparciu o odpowiednie zapisy z:amieszczone w Charaktenystyce F'roduktu Leczniczego? Zapis w CHPL

rn6wiqcy o braku koniecznoSci wykonania badari krwi 6rowoduje 2e odpowiedzialnoSi za dzialania

niepozqdane spoczywa na producencie leku. Czy w przypadl<u odpowiedzi twierdzqcej, w celu

potwierdzenia s1:elniania przez oferowaner do.stawy w'yrmragafi okreSlonych przez Zamawiajqcego,

Zamawiajqcegcl ,wezwie wyk'onawcq, kt6rego oferta zclstala najwyzej ocenion;a w do zlozenia w

wyznac;tonym terminie Charakterystyki produktu lecznic:reg,o oft.rowanej mir:szaniny gaz6w.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 3

Pro:;zq o podanie,aktualnych cen na dostawygaz-6w medycznyclt do Paristwi'r plac6wki.

W zadaniu nr.3: butle 101 z zaworem zintegrowanym nir: powinny byi projemno6ci (2,16m?l ptrzy

ciSnieniu 200 bar?

Sitanowis;ko (wyjaSrrienia) Zarnawiajqcego w przerdmiotow'ej kwestiijest nastqpujqce:

Ad. 1

Tak, chodzi o ltutlq 1-0 I zawierajqca 2,15 mt gazu. Zmody.fikowony opis zawi0ra pismo zmieniajqce

SIWZ z dnio 25,0.3.210J9r.

lf Strona SP ZOZ Siecl lce, sporz" Robert Misiak



Ad,2

Zamawiajqcy podtrz-ymuje zapisy SIWZ, ale takie dopuszt:zct mieszaninq podtlenku qzotu itlenu o

poda nych wlqiciw oici sch.

Ad.3

Tak, chctdzi o butlq 1.0 tzawierajqcq 2,L5 mt gazu, Zmodyfikawany opis zawie'ra pi:;mo zmienioiqce

SIWZ z clnia 25.03.2019r,

Zamawiajqcy udostqpni informacje zqwsrte w umowach handloruych, na podstawie stosownego

wniosku (art. 2 ust. L i art. L0 ust, LlJstawy z dnio 6 wrzeinia 200Lr o dostqp'ie do informocji

publicznej; Dz.U. nr 112, poz. L198 ze zm.)

lnformujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 u:;tawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wieri Publicznych (t,j, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), sltanowisko Zamawiiajqcego zostafo rozesfane

do wszystkich wykonawc6w, ktdrym przekazano SIWZ.
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