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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: 

Zadanie nr 4. 
Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % 

tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o 

odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca 

winien dołączyć do oferty? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 

50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o ChPL. 

 

PYTANIE: 

Zadanie nr 8 

1. Czy Zamawiający ma na myśli napełnianie butli Zamawiającego argonem o czystości 5.0 

(czystość 99,999%)? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli z argonem w terminie do 14 dni roboczych od daty 

zamówienia? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli z argonem w butlach Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający ma na myśli napełnianie butli Zamawiającego argonem o czystości 5. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza dostawę butli z argonem w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza dostawę butli z argonem w butlach Wykonawcy, 

 

PYTANIE: 

Zadanie nr 9 

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę medycznego dwutlenku węgla w butlach Wykonawcy? 

Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć Zamawiającemu koszty obsługi technicznej butli własnych 

oraz skróci czas dostawy produktu do Szpitala. 

2. Prosimy o doprecyzowanie do jakich celów Zamawiający stosuje medyczny dwutlenek węgla 

(laparoskopia, krioterapia)? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza dostawę medycznego dwutlenku węgla w butlach Wykonawcy. 

Ad. 2. Zamawiający stosuje medyczny dwutlenek węgla do laparoskopii. 

 


