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Poznań, dn. 27.02.2018r.   

 

Oznaczenie sprawy: PN – 56/17 

 

Dz. Z. P. –  56/16/18     

 

 

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia  powyżej równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  na dostawę  

gazów medycznych 

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

 

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, na  podstawie  art.  38  ust. 1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z  2017 r., poz. 1579)  wyjaśniam: 

 

Pytania z dnia 16.02.2018r. 

 

Pytania dotyczą pakietu nr 3: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało system 

automatycznego przełączania z butli głównej na butlę rezerwową? Rozwiązanie to gwarantuje ciągłość terapii bez zaniku dozowania 

NO. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ inny sposób przełączania pomiędzy butlami powoduje ryzyko zaprzestania krytycznej 

terapii, jaką jest terapia NO, szczególnie w godzinach nocnych, porannych lub w trakcie weekendu gdy  pracuje zmniejszona liczba 

personelu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy ze względu na bezpieczeństwo prowadzonej terapii i wygodę personelu medycznego Zamawiający wymaga, aby kalibracja 

urządzenia była przeprowadzana nie częściej, niż co 3 miesiące? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w tzw. „Kalkulator Gazu”? Rozwiązanie takie jest nieodzowne dla 

personelu medycznego, gdyż zapewnia możliwość dokładnego wyliczenia na  jaki okres czasu (co do minuty) wystarczy medyczny 

tlenek azotu do terapii, przy parametrach zadanych na urządzeniu (ilość PPM oraz przepływ w l/min). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
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Pytanie nr 4: 

Mając na uwadze wyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta neonatologicznego i pediatrycznego, czy Zamawiający wymaga 

zaoferowania urządzenia z monitorowaniem wdechowego stężenia NO2 w zakresie od 0 do 30 ppm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy mając na uwadze aspekt ekonomiczny i bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający   wymaga, aby zaoferowane urządzenie 

umożliwiało opróżnienie butli z gazem do poziomu nie wyższego niż 3 bary? Z wyliczeń wynika, że w przypadku butli o pojemności 

10 litrów, zawierających 1535 litrów gazu i opróżniania do 14 bar, strata ta wynosi ok. 143 litry. Przy butli o pojemności 11 litrów oraz 

zawartości 2100 litrów gazu i opróżnianej do ciśnienia 3 bar, strata wynosi ok. 31 litrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zastosowanie butli 11 litrów zgodnie z formularzem i opisem. 

 

Pytanie nr 6: 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość współpracy 

z respiratorami od przepływu 0,25 l/min?  Możliwość zastosowania terapii przy bardzo niskich przepływach dla pacjenta 

neonatologicznego pozwala na skuteczniejszą i bezpieczniejszą terapię tlenkiem azotu. Przy braku zastosowania niskich przepływów 

w urządzeniu do terapii tlenkiem azotu nie będzie możliwości współpracy z respiratorem.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia wymieniono respiratory z którymi urządzenie powinno współpracować oraz 

przepływy jakie są wymagane (opis Części nr 3 - pkt 4). 

Pytanie nr 7: 

Biorąc pod uwagę wysoką wagę łączną pełnego zestawu do prowadzenia terapii (urządzenie, wózek, butle z gazem, akcesoria do 

podłączenia) czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawcę urządzenia o wadze nieznacznie wyższej niż 

wymagana tj. urządzenie o wadze 7 kg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze do 7 kg. 

Powyższa zmiana została wprowadzona w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu butli 2l z tlenkiem azotu i stworzenie oddzielnego pakietu lub dopuszczenie 

możliwości zaoferowania tlenku azotu w butlach o pojemności 5l ? W przypadku korzystania przez Zamawiającego  z małych butli w 

karetce oferent zobowiązuje się do dokonania niezbędnych przeróbek w celu dopasowania butli na własny koszt. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytania dotyczą pakietu nr 4: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy  Zamawiający wymaga zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego 

z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik/maska) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót  wydychanego powietrza 

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

„- 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. 
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Pytanie nr 2: 

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 dotykowa -  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 nr 3: 

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy 

tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% 

była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na 

rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również 

jej stabilności.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza butle na kółkach. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga, aby  butle z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu 50%/50% były transportowane specjalistycznym 

transportem tj. zamkniętym samochodem z kontrolą temperatury, co zapobiega narażeniu butli na wpływy atmosferyczne 

(temperatura, opady)?  

W przypadku narażenia ww. mieszaniny na niską temperaturę istnieje ryzyko rozwarstwienia produktu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy mając na uwadze równe traktowanie oferentów Zamawiający dopuści zaoferownie butli o pojemności 11l (3,23 m3) i dokona 

stosownego przeliczenia w formularzu cenowym: 

2,8m3X800 szt=2240m3 

2240m3:3,23m3=693,49 szt=694 szt 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający dopuszcza butlę 11 L po stosownym przeliczeniu.  

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników wraz filtrem antybakteryjnym 

o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 7: 

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania gazu medycznego do  porodów 50% tlenu i 50% podtlenku azotu . 

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas 

skurczów? 



 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

4 

 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 61 8419 073 ; fax 61 8419 620 

btylska@gpsk.ump.edu.pl 

 

 

Odpowiedź: 

Tak, gaz jest stosowany w położnictwie i jest podawany pacjentce podczas skurczów. 

 

Pytanie nr 8: 

Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi  TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu 

medycznego mieszanina 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, 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, która zostanie dołączona do 

oferty? 

Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dokumentem, który podlega weryfikacji podczas procesu rejestracji produktu leczniczego, 

określonego w Ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdz. 2 „Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych” i stanowi załącznik do decyzji 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu do obrotu. 

Zawiera ściśle określone informacje, w tym punkt 4 Szczegółowe dane kliniczne. Jego częścią jest podpunkt 4.1 Wskazania do stosowania. 

Informacja zawarta w podpunkcie 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację jest jedynie informacją o wpływie produktu leczniczego na 

wymienione stany i obligatoryjnie jest zamieszczana w charakterystykach produktów leczniczych, nie stanowi jednak wskazań do 

stosowania, które zawsze są zawarte w podpunkcie 4.1Wskazania do stosowania. 

Informacje tam zawarte 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 w 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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga produktu leczniczego – gazu medycznego do leczenia bólu krótkotrwałego. 

 

Pytanie nr 9: 

Zamawiający wymaga zaoferowania ustników i zaworu dozującego pochodzących od jednego producenta. Wymóg ten wskazuje na 

jednego oferenta, który będzie mógł przystąpić do postępowania przetargowego, a co za tym idzie narusza zasadę równego 

traktowania podmiotów.  

Wnosimy o możliwość zaoferowania wyrobów pochodzących niekoniecznie od jednego producenta, ale zapewniających 

kompatybilność i szczelność zestawu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wyroby niekoniecznie pochodzące od jednego producenta, ale zapewniające kompatybilność i spełnianie 

warunku, że jest to wyrób medyczny.  Warunkiem jest brak ingerencji i czynności związanych z obsługą zaworu dozującego przez 

personel i pacjenta (możliwe są czynności związane wyłącznie z wymianą ustnika jednorazowego). Mając na uwadze produkt 

leczniczy oraz bezpośredni kontakt z pacjentem wszystkie elementy instalacji powinny być produktem medycznym zgodnie 

z ustawą o wyrobach medycznych od butli, gazu poprzez całą instalację aż do kontaktu z pacjentem.  

Pytanie nr 10: 

Zamawiający umieszczając zapis  dotyczący konieczności kontrolowania morfologii krwi po 6 godzinach  wskazał tylko jednego 

wykonawcę, który może przystąpić do postępowania przetargowego (wiedząc że taki zapis zawiera wyłącznie karta charakterystyki 

Entonox, a który wynika z możliwych działań niepożądanych , w przypadku stosowania produktu firmy Linde Gaz Polska), a tym 

samym  złamał  przepisy  dotyczące uczciwej konkurencji.   

Zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zmówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (UZP/ZO/O-1677/06). 

Wnosimy o wykreślenie tego wymogu z SIWZ. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 16.02.2018r. 

 

Pytania dotyczą pakietu nr 5: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłączenia zbiorników ciekłego azotu od urządzeń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wymaga transportu zbiornika ciekłego azotu z miejsca użytkowania do miejsca tankowania oraz transportu pełnego 

zbiornika w miejsce użytkowania? Jeśli tak, proszę wymienić ew. utrudnienia w transporcie tj.: schody, windy, wysokie progi, 

pochylnie, rampy lub inne istotne ograniczania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy na drodze dojazdu samochodu dostawczego z ciekłym azotem (DMC 3,5t) występują utrudnienia w dojeździe tj.: niskie 

prześwity, wąskie przejazdy, nieutwardzona droga, zakazy wjazdu, bramy, lub inne istotne ograniczania? 

Odpowiedź: 

Brak utrudnień. Wjazd od ul. Jackowskiego 42 lub Wawrzyniaka 43 po utwardzonym dojeździe. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga azotu ciekłego do zastosowań kriogenicznych? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają 

przedłużenia terminu składania ofert. 

 

 

 

          
 


