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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli” 

 znak PN/28/2017 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli”, znak 
PN/28/2017 

Do Zamawiającego w dniu 22.12.2017r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
Dotyczy pakietu nr 1 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający w pozycji 4c dopuści zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegro-
wanym o pojemności wodnej 11l i zawartości 2,3m3 z przeliczeniem ilości butli w stosunku za-
wartości gazu w butlach 10l? 
Wyliczenie ilości butli: 
60 butli x 2,15 m3= 129 m3 
129m3 / 2,3 m3= 56 butli 
Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowa-
niem zasady o uczciwej konkurencji oraz na oszczędności w wydatkach na dzierżawę 
Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający potwierdzenia wymaganych parametrów dotyczących butli z zaworem zinte-
growanym ulotką/specyfikacją dołączoną do oferty? 
Pytanie nr 3 
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów poddawanych tlenoterapii oraz wygodę perso-
nelu medycznego wymogiem Zamawiającego jest, aby butle z zaworem zintegrowanym posiada-
ły system alarmowy sygnalizujący: 
- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% 
- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie 
 
Dotyczy pakietu nr 2 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie butli z gazem medycznym sprężonym, podtlenek 
azotu 50% / tlen 50%, 
o pojemności wodnej 11l i zawartości gazu 3,23 m3, z przeliczeniem ilości butli w stosunku do 
zapotrzebowanego gazu? 
Wyliczenie ilości butli: 
30butli x 2,8 m3= 84 m3 
84 m3 / 3,32 m3= 26 butli 
Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowa-
niem zasady o uczciwej konkurencji oraz na oszczędności w wydatkach na dzierżawę. 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie sposobu podawania gazu medycznego, mieszanina 50% podtlenku azo-
tu i 50% tlenu. 
Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pa-
cjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów? 
Według naszej wiedzy w Państwa placówce, gaz jest używany tylko i wyłącznie w położnictwie. 
Pytanie nr 6 
Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produk-
tu 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 dopusz-
czeniu do obrotu. Zawiera ściśle określone informacje, w tym punkt 4 Szczegółowe dane klinicz-

ne. 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 leczni-
czych, nie stanowi jednak wskazań do stosowania, które zawsze są zawarte w podpunkcie 4.1 

Wskazania do stosowania. 
Informacje tam zawarte są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania pro-
duktu 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 zmia-
nami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634. 
Pytanie nr 7 
Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania ustników 
jednorazowych z filtrem posiadających określoną skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji 
wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego kartą produktu lub oświadczeniem 
producenta? 
Pytanie nr 8 

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący tworzył z 
jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ niepozwalający na po-
wrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę 
bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji? 
Pytanie nr 9 

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, Zamawiający wymaga 
zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezyn-
fekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. 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 robo-

cze, strefa wokół umywalki”. 

Pytanie nr 10 
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu 
dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfek-
cji lub/i sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą 

dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym?  
Bardzo proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Epidemiologiem Szpitalnym. 
Pytanie nr 11 

Czy mając na uwadze termin wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane 
gazy medyczne tj. Tlen medyczny sprężony, Podtlenek azotu medyczny, Dwutlenek węgla me-
dyczny do krioterapii i mieszanina tlen, podtlenek azotu 50%/50% miały termin ważności min. 
24 miesiące? 



 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.12.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 22.12.2017r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-
tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
2. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów dotyczących butli z za-

worem zintegrowanym ulotką/specyfikacją.  
3. Zamawiający dopuszcza, aby butle z zaworem zintegrowanym posiadały system alarmowy. 
4. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
5. Zamawiający informuje, że mieszanina gazów w proporcji podtlenek azotu 50% i tlen 50% 

podawana jest pacjentkom poprzez zawór dozujący, a pacjentka oddycha/inhaluje gaz pod-
czas skurczów. 

6. Zamawiający wymaga zaoferowania gazu medycznego sprężonego mieszanina gazów w 
proporcji podtlenek azotu 50% i tlen 50% zgodnie z zapisami SIWZ. 

7. Zamawiający wymaga ustników zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
zał. nr 1 do SIWZ. 

8. Zamawiający dopuszcza, aby zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycz-
nymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ niepozwalający na powrót wydychanego powietrza do 
zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagają-
cą dezynfekcji 

9. Zamawiający nie wymaga, zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli 
możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni  

10. Zamawiający dopuszcza, zaoferowanie zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. 
strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub/i sterylizacji zaworu w przypad-
ku podejrzenia jego kontaminacji 

11. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 


