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Parczew, 23.04.2018 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3541/5/2018 (1) 
Dotyczy: zaproszenia ofertowego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z 
dzierżawą butli.  

  
Wyjaśnienia  

  
  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 

 
Pytanie 1 
Mając na względzie zasady uczciwej konkurencji, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody 

na zaoferowanie gazu medycznego sprężonego, mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu 50%, w 
butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 11 litrów, zawierającej 3,23 m3 
mieszaniny gazów. 

Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia 
większej liczby oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków 
cenowych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy, mając na uwadze wygodę personelu, Zamawiający dopuszcza butlę aluminiową z 

zaworem zintegrowanym z mieszaniną podtlenku azotu 50% i tlenu 50% , której podstawa 
zaopatrzona jest w kółeczka umożliwiające jej łatwe transportowanie? Podstawa na kółeczkach 
jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający stosuje gaz medyczny sprężony, mieszaninę podtlenku azotu i tlenu w 

ilościach po 50% w położnictwie? 
   Odpowiedź: 
TAK.  
 
Pytanie 4 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 3 brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania 

produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 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? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga takiego wskazania. 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 1 poz. 2  
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, i Zamawiający będzie wymagał zaoferowania tlenu 

medycznego LIV 200 bar butla 10l.  o poj. 2,15m3? Według naszej wiedzy nie istnieją na rynku 
gazów medycznych butle opisane przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo  - cenowym  
o poj. 2,8m3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy Zamawiającego o stosowną korektę 
formularza dla poz. 2 w odpowiednich kolumnach –  
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• Kolumna ilość m3/ kg -  6,45  
• Kolumna  Butla – poj. – m3/kg – 2,15 m3 
 
Odpowiedź: 
TAK Zamawiający modyfikuje 
Formularz cenowy: Zadanie Nr 1 – pozycja 2 Dostawa gazów medycznych i 

technicznych wraz z dzierżawą butli było: 
 

2. 
Tlen medyczny LIV 200 bar butla 10 l, 
poj. 2,8 m3 m3 8,40 2,8 m3 3 

 
Dnia 23.04.2018 Formularz cenowy: Zadanie Nr 1 – pozycja 2 Dostawa gazów 

medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli otrzymuje nowe brzmienie: 
 

2. 
Tlen medyczny LIV 200 bar butla 10 l, 
poj. 2,15 m3 m3 6,45 2,15 m3 3 

 
 
Pytanie 6 
Zadanie nr 1 poz. 6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwutlenku węgla medycznego w laparoskopii w 

powszechnie stosowanych butlach 26 kg , tak w przypadku dwutlenku węgla medycznego do 
krioterapii z pozycji nr formularza.   

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje 
Formularz cenowy: Zadanie Nr 1 – pozycja 6 Dostawa gazów medycznych i 

technicznych wraz z dzierżawą butli było: 

6. 
Dwutlenek węgla medyczny do 
laparoskopii  butla 28 kg kg 168,00 28,0 kg 6 

 
Dnia 23.04.2018 Formularz cenowy: Zadanie Nr 1 – pozycja 6 Dostawa gazów 

medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli otrzymuje nowe brzmienie: 
 

6. 
Dwutlenek węgla medyczny do 
laparoskopii  butla 26 kg kg 156,00 26,0 kg 6 

 
 
Pytanie 7 
Zadanie nr 2 poz. 1  
Czy Zamawiający zamierza dzierżawić system do podawania mieszaniny 50% tlen i 50% 

podtlenek azotu w postaci zaworu dozującego umożliwiającego podawanie mieszanki oraz zakupić 
jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem niezbędne do podawania mieszaniny przez zawór 
dozujący ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy Zamawiającego o wskazanie 
wymaganych ilości i stosowną modyfikację formularza cenowego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zamierza. 
 
 Pytanie 8 
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 ( CHPL ), 
która należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniania wymagania 
określone przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 4. 

   Podpisał: 
    

 Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
           w Parczewie  

                                                                                             mgr Janusz Hordejuk 

http://www.spzozparczew.pl/

