
 
 

Grudziądz, dnia 03.03.2020 r.  

 

 

 

ZP-947/20 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych 

ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania 

oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu (znak sprawy: Z/2/PN/20). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych 

ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania oraz 

dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu (znak sprawy: Z/2/PN/20), wpłynęły zapytania do 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

 

Zapytanie nr 1: 

 

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z zadania nr 2 dostaw ciekłego azotu i dzierżawy 

zbiornika do osobnego zadania co umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty na ciekły azot. 

Nasza firma zajmuje i specjalizuje się tylko i wyłącznie w dystrybucji ciekłego azotu na terenie 

całego kraju. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy? 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu 

na obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

 

Zapytanie nr 2: 

 

Bardzo prosimy o wyłączenie z zadania nr 5 Argonu Medycznego wraz z dzierżawą butli do 

osobnego pakietu. Posiadamy ten produkt jako zarejestrowany wyrób medyczny ale nie 

posiadamy możliwości wykonania legalizacji takiej ilości jaka jest wymagany w tym zadaniu. 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający w trakcie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może zmieniać jego zadań ze względu 

na obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

 

Zapytanie nr 3: 

 

Zamawiający określił w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 Super serwis 

butli stalowych dla tlenu i podtlenku azotu w ilości 1000 szt. (butle są własnością szpitala) jako 

bieżącą obsługię butli należących do Szpitala przy ich napełnianiu oraz poddawaniu legalizacji 

przez UDT w przypadkach wpłynięcia terminu ważności dopuszczenia do eksploatacji butli. Ze 

względu na znaczne różnice cenowe pomiędzy bieżącą obsługą butli, a ceną za legalizację 

prosimy o podanie jaka ilość butli w okresie trwania umowy podlegać będzie legalizacji. 

  

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że legalizacji będzie podlegać 90 butli tlenowych oraz 

15 butli podtlenku azotu. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 4: 

 

Proszę o wydzielenie z zadania nr 5 pozycji odnoszących się do dostaw argonu medycznego 

100% wraz z dzierżawą butli. Wynika to z faktu, iż na terenie kraju tylko firma Messer Polska 

Sp. z o.o. posiada argon medyczmy i pozostawienie w takim stanie formularza cenowego 

uniemożliwia udział w przetargu innym oferentom. Spowoduje to, że do przetargu w zadaniu nr 

5 z ofertą będzie mogła przystąpić tylko jedna firma, co ogranicza konkurencję. 

W wyroku KIO 2184/13 uznano, że analiza normy prawnej wyrażonej w art. 29 ust. 2 Pzp „(…) 

wskazuje, iż aby doszło do złamania określonego w art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p. zakazu sposób i 

treść merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy 

określonych realiach rynkowych, prawnych i gospodarczych, tj. w określonej sytuacji na rynku 

właściwym, dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora 

(monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu 

przedmiotowego). W takim wypadku mamy do czynienia z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy 

P.z.p. W wyroku KIO 2184/13 Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła poglądu, że nawet 

uzasadnione potrzeby zamawiającego nie mogą usprawiedliwiać ograniczenia kręgu 

potencjalnych wykonawców. To właśnie uzasadnione potrzeby podmiotu zamawiającego 

decydują i determinują samo wszczęcie postępowania, jego charakter, zakres przedmiotowy 

oraz krąg potencjalnych wykonawców. 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wykreśla z formularza 

cenowego zadania 5 pozycję: Dostawy argonu medycznego 100% wraz z dzierżawą butli - 

zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. III SIWZ. Dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 5: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy  fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek)  zawór dozujący ze 

wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego 

działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% 

N2O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny  tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów 

które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może 

skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny ? 

Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny)  może 

spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić 

do obniżenia jego wydajności , utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3. 

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający wymaga, aby fabrycznie oryginalny (bez 

dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi 

w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny 

gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), był jednoelementowy 

i nierozkręcalny. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, zamieszczając na 

stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

  



 
 

Zapytanie nr 6: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu 

medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), którego wnętrze (tzw. strefa 

bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez 

Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem 

jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi)  ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do 

podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), którego 

wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji poprzedzonej koniecznością 

rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych. Dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 7: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy zawór  dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% 

O2 i 50% N2O), ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów 

wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego? Taki wybór zniweluje 

konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub 

celowego użytkowania zaworu dozującego bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed 

kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego). 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego 

posiadającego konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania 

dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego. Dokonano modyfikacji przedmiotowej  

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 8: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy pracownik wykonawcy , który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu 

obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2  

i 50% N2O) ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone 

stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? 

Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe, 

Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia  

w wyznaczonym terminie do złożenia wymienionego powyżej certyfikatu?   

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowej  

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

  



 
 

Zapytanie nr 9: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy związku z zapisem aby ustniki i zawory dozujące były wolne od ftalanów Zamawiający 

wymaga również aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania 

mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór 

dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry)  mają być  wolne są od BPA?  

BPA (Bisfenol A) –  związek chemiczny z grupy fenoli,  stosowany do produkcji tworzyw 

sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Doniesienia literaturowe 

wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na pracę 

tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego , oferenci zobowiązani będą do  

przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów, potwierdzających brak BPA w  ich 

produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowej  

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 10: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający pod pojęciem ustniki jednorazowe do podawania mieszaniny ma na myśli 

jednorazowy zawór wydechowy wraz z jednorazowym ustnikiem umożliwiającym podanie 

mieszaniny gazów tlen medyczny  50% / podtlenek azotu medyczny 50% bezpośrednio z butli ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3. 

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający pod pojęciem ustniki jednorazowe do podawania 

mieszaniny ma na myśli jednorazowy zawór wydechowy wraz z jednorazowym ustnikiem 

umożliwiającym podanie mieszaniny gazów tlen medyczny  50% / podtlenek azotu medyczny 

50% bezpośrednio z butli. 

 

Zapytanie nr 11: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający w związku z zastosowanym kryterium oceny ofert (termin dostarczenia 

przedmiotu zamówienia) wymaga dostarczenia mieszaniny gazów:  tlen medyczny  50% / 

podtlenek azotu medyczny 50%, gotowej od użycia zaraz po dostarczeniu do siedziby 

Zamawiający, bez konieczności zastosowania dodatkowych czynności i procedur mających na 

celu przygotowanie do bezpiecznego i zgodnego z zalecaniami zawartymi w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego  podania w/w mieszaniny. (Z wyłączeniem sytuacji gdy w związku 

 z właściwościami fizycznymi mieszaniny gazów tlen medyczny  50% / podtlenek azotu medyczny 

50%, dochodzi do wywołania niestabilności leku  [zmniejszenie działania 

znieczulającego/ryzyko hipoksji]  – tj. w warunkach transportu poniżej -5 o C) 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowej 

 treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

  



 
 

Zapytanie nr 12: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy  w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający 

wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego 

tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe części składowe systemu: filtry, 

jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta?  lub  

w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 

oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym  osprzętem 

jednorazowym. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowany zawór dozujący do podawania 

mieszaniny gazów medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe 

części składowe systemu: filtry, jednorazowe zawory wydechowe 

 z ustnikiem nie muszą pochodzić od jednego producenta, natomiast muszą być ze sobą w pełni 

kompatybilne. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na 

stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 13: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający przewiduje stosowanie mieszaniny podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2)  

w takich procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny, 

 a nie tylko w sytuacji gdzie podawanie mieszaniny jest regulowane oddechem pacjenta (na 

żądanie) – np. :  

- urologia;  

- gastroenterologia / badania endoskopowe ( gastroskopia, kolonoskopia);  

- ginekologia zabiegowa, estetyczna; 

- leczenie oparzeń; 

- inne 

Czy w przypadku potwierdzenia sytuacji mającej miejsce powyżej Zamawiający wymaga aby 

możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 

godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy 

zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku 

konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane 

spoczywa na producencie leku.  Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu 

leczniczego oferowanej mieszaniny gazów? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3. 

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający nie przewiduje wyżej opisanego zastosowania 

 i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. 

 

Zapytanie nr 14: 

 

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5: 

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa 

prowadzonej terapii mieszaniną gazów O2 50% i N2O 50% Zamawiający będzie wymagał 

zaoferowania wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania tejże 

mieszaniny konfekcjonowanych w jednym opakowaniu jednostkowym ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie nie dotyczy zadania nr 5, tylko zadania nr 3.  

W odpowiedzi informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika z zaworem 



 
 

wydechowym z filtrem konfekcjonowanych w jednym opakowaniu jednostkowym. 

Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 100 sztuk opakowań jednostkowych. Dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 15: 

 

Pytanie dotyczące SIWZ: 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z kryterium termin dostaw zapotrzebowanych w trybie 

pilnym, stanowiącym jedno z kryteriów oceny ofert. Prośbę naszym motywujemy faktem, iż 

żaden z wyspecyfikowanych gazów nie jest lekiem ratującym życie, a utrzymywanie stałego 

parku butlowego przy zachowaniu odpowiedniego reżimu logistycznego i magazynowego nie 

może wpłynąć na bezpieczne i sprawne wykonywanie procedur medycznych związanych 

z użyciem przedmiotu zamówienia.   

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o zmianę minimalnego terminu 

dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym : powyżej 32 godzin do 48 godzin włączenie od 

momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego 

Należy nadmienić, iż obecne zapisy SIWZ (tj. Kryteria oceny ofert) stanowią  naruszenie art. 7 

i art. 29 Ustawy Pzp przez ustalenie nierealnego, a przede wszystkim niekonkurencyjnego dla 

wszystkich potencjalnych wykonawców, 16 godzinnego najwyżej ocenianego terminu wykonania 

dostawy zapotrzebowania w trybie pilnym, przez co utrudniono konkurencyjny udział 

w przetargu dostawcom posiadającymi hurtownie farmaceutyczne (wymóg zezwolenia  

wydanego  przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego) w miejscowościach innych niż 

przyległe do siedziby zamawiającego, uprzywilejowując tym samym „lokalnego” dostawcę, 

w trakcie oceny złożonych ofert (kryterium „Termin dostawy zapotrzebowanych w trybie 

pilny”). 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje kryterium jakim jest termin 

dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym, natomiast wydłuża maksymalny termin dostaw 

zapotrzebowanych w trybie pilnym do 60 godzin, zmieniając punktację w ramach kryterium. 

Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 16: 

 

Pytanie dotyczące zadania 1: 

W związku z brakiem doprecyzowania w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego 

posadowienia zbiornika na istniejących fundamentach, zwracamy się z prośbą o wskazanie  

w trakcie dostaw ciekłego tlenu ewentualnych niedogodności związanych bezpośrednim 

dotarciem do miejsca posadowienia zbiornika (np. budynki, miejsca parkingowe, drzewa, 

rodzaj nawierzchni itp.). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie mapki terenu jaki 

należy pokonać stosownym środkiem transportu w celu regularnego zaopatrywania zbiornika  

w ciekły tlen, planu sytuacyjnego zbiornika oraz rysunku konstrukcyjnego płyty fundamentowej 

pod zbiornik.   

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że płyta pod zbiornik zostanie wybudowana  

w III kwartale 2020 roku. Do tego czasu tlen ciekły dostarczany będzie do istniejącego 

zbiornika, należącego do Szpitala. Dojazd jest swobodny, otoczenie jest dostosowane do 

posadowienia zbiornika. 

 

Zapytanie nr 17: 

 

Pytanie dotyczące zadania 1: 

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i wskazanie co 

Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „pełne oprzyrządowanie” oraz podanie szacunkowej  

ilości  metrów instalacji jaka będzie  niezbędna do podłączenia zbiornika do istniejących 

rozdzielni ? 



 
 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający pod pojęciem „pełne oprzyrządowanie” 

ma na myśli kompletny zbiornik ze stacją zgazowania tlenu, układem redukcyjnym oraz 

wymaganym kompletem zaworów. Długość instalacji przyłączeniowej wyniesie około 15 m. 

 

Zapytanie nr 18: 

 

Pytanie dotyczące zadania 1: 

Czy Zamawiający dysponuje gniazdem zasilania zbiornika 400v (63A)? 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający posiada przyłącze elektryczne spełniające 

wymogi dotyczące zasilania pomp dystrybucyjnych do tlenu ciekłego. 

 

Zapytanie nr 19: 

 

Pytanie dotyczące zadania 4: 

Ze względu na specyfikę produktu i uwarunkowania logistyczne, prosimy Zamawiającego 

o wydłużenie terminu dostawy dla gazu specjalnego z zakresu zadania nr 4 do 8 tygodni od daty 

złożenia zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający wydłuża termin dostawy do 4 tygodni od 

daty złożenia zamówienia. Dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej, 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy gazów medycznych ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin 

gazów, osprzętu do ich podawania oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu (znak sprawy: 

Z/2/PN/20, w następującym zakresie: 
 

1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XVI. Ogólne 

warunki umowy, § 1w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP poprzez dodanie ustępu 7 

o następującej treści: 

7. Wykonawca w ramach ceny zapewni szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu 

podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% 

N2O). Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą imienny 

certyfikat wydany przez producenta systemów dostarczania gazu, potwierdzający 

odpowiednią wiedzę i umiejętności szkolącego. Certyfikat ten należy okazać 

kierownikowi Działu Energetyki i Dozoru Urządzeń lub jego zastępcy przed 

rozpoczęciem szkolenia. 
 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III. Opis 

przedmiotu zamówienia, punkt 2, w zakresie opisu zadania 3, w zw. z art. 38 ust. 4 

i art. 12a PZP poprzez dodanie zdań o następującej treści: 

Ustniki z zaworem wydechowym z filtrem i zawory dozujące muszą być wolne od 

ftalanów i BPA. 

Mieszanina gazów (tlen medyczny  50% / podtlenek azotu medyczny 50%) musi być 

gotowa do użycia zaraz po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, bez konieczności 

zastosowania dodatkowych czynności i procedur mających na celu przygotowanie do 



 
 

bezpiecznego i zgodnego z zalecaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego podania wyżej wymienionej mieszaniny. 

Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego tlenu i podtlenku 

azotu (50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe części składowe systemu: filtry, 

jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem muszą być ze sobą w pełni 

kompatybilne. 

Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika z zaworem wydechowym z filtrem 

konfekcjonowanych w jednym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie zbiorcze 

powinno zawierać 100 sztuk opakowań jednostkowych. 
 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział VI. 5., w zw. 

z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP poprzez dodanie kolejnego tiret o następującej 

treści: 

- dokumentu wydanego przez producenta zaoferowanego asortymentu, 

potwierdzającego brak BPA w produkcie przeznaczonym do podania mieszaniny tlenu 

i podtlenku azotu – dotyczy ustników i zaworów dozujących z zadania nr 3, 

-    oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym  

ustnikiem z zaworem wydechowym z filtrem – dotyczy zadania nr 3. 
 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XIII. Opis 

kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, ust. 1, punkt 3) 

w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść zastępując 

następującą: 

Termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym (Td) 20%:  

 

Sp of.b. 

Td = ----------------------- x 20 pkt 

20 pkt 

gdzie:  

Td – liczba punktów za kryterium termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym 

Spof.b. – suma punktów badanej oferty wynikająca z Formularza Ofert  owego 

stanowiącego załącznik do SIWZ 

 

Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących 

zasad:  

a) Wykonawca, który zaoferuje termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym 

do 32 godzin włącznie od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego - 

otrzymuje 20 pkt za przedmiotowe kryterium. 

b) Wykonawca, który zaoferuje termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym 

powyżej 32 godzin do 48 godzin włącznie od momentu zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium. 

c) Wykonawca, który zaoferuje termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym 

powyżej 48 godzin do 60 godzin włącznie od momentu zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium. 
 

Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 pkt za przedmiotowe kryterium. 

Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (załącznik do SIWZ) w pkt. 3) 

wpisać deklarowany termin dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym w pełnych 

godzinach. 



 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu dostaw zapotrzebowanych w trybie 

pilnym Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny termin dostaw 

zapotrzebowanych w trybie pilnym tj. 60 godzin wobec czego Wykonawca otrzyma 

w przedmiotowym kryterium 0 pkt. 

  Podanie dłuższego terminu dostaw zapotrzebowanych w trybie pilnym 

spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
 

5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XVI. Ogólne 

warunki umowy, ust. 2, punkt 7) w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 
 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu max. 3 dni roboczych licząc od 

daty złożenia zamówienia z wyjątkiem dostawy mieszaniny gazów (zadanie 4: Gazy 

specjalne), dla których Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do 4 tygodni  

od daty złożenia zamówienia. 
 

6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III. Opis 

przedmiotu zamówienia, punkt 2, w zakresie opisu zadania 5, w zw. z art. 38 ust. 4 

i art. 12a PZP poprzez wykreślenie zdania o następującej treści: 

Dostawy argonu do celów medycznych w butlach stalowych 5 litrowych do Szpitala 

przy ul. Rydygiera15/17 w Grudziądzu   

w ilości 20 m3   wraz z dzierżawą 3 szt. butli stalowych 
 

7) Wykreśla się z załącznika nr 1 do SIWZ treść: zadania 3: Dostawy gazu 

medycznego do znieczuleń o składzie 50% O2 + 50 % N2O Entonox lub gazu 

równoważnego wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących oraz 

zadania 5: Dostawy gazów medycznych w butlach i zastępuje nową treścią 

zadania 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń o składzie 50% O2 + 50 % 

N2O Entonox lub gazu równoważnego wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów 

dozujących oraz zadania 5: Dostawy gazów medycznych w butlach – Formularz 

cenowy – po modyfikacji, jak w załączeniu. 
 

8) Wykreśla się treść Formularza oferty z załącznika do SIWZ i zastępuje nową 

treścią Formularza oferty – Formularz oferty – po modyfikacji, jak w załączeniu. 
 

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną 

część SIWZ. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) pozostaje bez zmian. 

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację  poprzez: 

- złożenie wypełnionego dokumentu  po modyfikacji 

lub 

- naniesienie  poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie 

 i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę 

należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.  

 

Załącznik: 

1. Formularz cenowy zadania nr 3 i 5 – po modyfikacji  

2. Formularz oferty – po modyfikacji 


