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SR/XV-270-25(1)-SS/19           Poznań, dnia 29.07.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę gazów medycznych oraz innych gazów do Szpitala 

Miejskiego im . F. Raszei w Poznaniu. 

SR/XV-270-25-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę gazów medycznych oraz innych gazów do Szpitala 

Miejskiego im . F. Raszei w Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 oraz 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na zadania 4 oraz 5 połączone w 

odrębnym pakiecie (jako powiązane produkty tzn. gaz oraz akcesoria niezbędne do podaży)? Pozwoli 

to na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów a Zamawiającemu na uzyskanie 

korzystniejszej oferty cenowej na te produkty.  Przy zachowaniu obecnych zapisów specyfikacji 

istnieje prawdopodobieństwa otrzymania przez Zamawiającego oferty od wyłącznie jednego 

wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

W związku z tym, że Zamawiający szacował liczbę zamawianych butli na podstawie dotychczas 

używanych butli 10l (2,8m3 gazu) a jednocześnie dopuścił zaoferowanie butli o innej pojemności 

prosimy, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l, o wyrażenie zgody na właściwe 

przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie: 

450 butli x 2,8m3 (gazu w butli 10l) = 1260 m3 gazu wymaganego przez Zamawiającego 

1260 m3 gazu wymaganego : 3,23m3 (gazu w butli 11l) = 390,09 butli 11l (391 butli w 

zaokrągleniu do pełnych butli) 

Prosimy o możliwość zaoferowania 391 butli w przypadku oferowania gazu w butlach o pojemności 

11l (3,23m3). Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość 

uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych, z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

W związku z tym, że Zamawiający stosuje gaz mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu w 

proporcjach 50% / 50% w położnictwie, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu 

leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do 

stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do 

stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do 

stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego? 
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Informacje zawarte w ChPL są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania 

produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań 

do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich 

swobodnej interpretacji podkreśla również  orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 

1004/12. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w 

których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie 

posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z 

eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 

05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634. 

Prosimy o skonsultowanie powyższego pytania z Kierownikiem Apteki Szpitalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

Czy, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych 

filtrów  z ustnikami i o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie 

mniejszej niż 99,999 %  i potwierdzenie tego oświadczeniem producenta? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem 

wydechowym i tworzącego ze standardowymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i 

ustnik) bezpieczny układ niepozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu 

dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji, 

zabezpieczoną przed przypadkową ingerencją? „- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie 

powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz 

sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych 

obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni 

ewentualnego zanieczyszczenia”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania 

zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego 

zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór 

dozujący jest tzw. strefą dotykową – czyli podlegającą dezynfekcji. „- strefa dotykowa - obejmuje 

wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały 

skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub 

sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego 

się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, 

uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół 

umywalki”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 
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Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający dopuści 

zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie 

wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub 

sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji 

powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a 

zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

Prosimy o określenie ilości wyjściowej butli, które Zamawiający zamierza wykorzystywać i 

przechowywać w ramach bieżącego użytkowania przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający szacuje wyjściową ilość butli na 16 sztuk. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia zadanie nr 4 

Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że faktury będą wystawiane po każdej dostawie, łącznie z 

pierwszą dostawą produktu, a sposób rozliczenia na „podstawie ilości zużytych butli gazu” służył 

będzie do określenia liczby dostarczanych i odbieranych butli przy każdej z dostaw. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 


