
 
 

Grudziądz, dnia 09.03.2020 r.  

 

 

 

ZP-966/20 

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 (nr 2) 

do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

 

Zapytanie nr 1: 

 

Nawiązując do Zapytania nr 10 i udzielonej przez Szpital odpowiedzi, czy zamawiający nie 

popełnił omyłki pisarskiej w opisie « 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 »   

Zgodnie z posiadaną wiedzą dostępne na rynku systemy do podawania mieszaniny gazów tlen 

medyczny 50%/podtlenek azotu medycznego składają się z zaworu, który jest wielokrotnego 

użytku oraz z ustników i filtrów które są jednorazowego użytku (każdorazowo wymieniane dla 

każdego pacjenta) 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający przychyla się do powyższej 

uwagi i koryguje odpowiedź, iż pod pojęciem ustnik jednorazowy rozumie jednorazowy ustnik 

wraz z filtrem jednorazowym, a nie zawór wydechowy. Dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

Zapytanie nr 2: 

 

Nawiązując do Zapytania nr 14 i udzielonej przez Szpital odpowiedzi – Odpowiedź twierdząca 

na zadane pytanie nr 14 jest niezgodne z prawem zamówień publicznych i z prawem 

konkurencji, ponieważ wskazuje na konkretnego zamawiającego nie dając tym samym 

możliwości złożenia konkurencyjnych ofert również innym wykonawcom.  

W związku z tym prosimy o usunięcie modyfikacji przedmiotowej treści.  

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie podziela wywodu 

zawartego w pytaniu i podtrzymuje poprzednią odpowiedź. Niezrozumiałe jest, w jaki sposób 

konfekcjonowanie jednorazowych elementów w opakowania jednostkowe może utrudnić 

konkurencję. Zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie jednorazowych elementów 

w indywidualnych opakowaniach jednostkowych. 

  

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.03.2020 r. w piśmie ZP-947/20 udzielił 

nieprawidłowej odpowiedzi na zapytanie nr 10 oraz nr 12. 

 

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: 

Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: 

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 ustnik z jednorazowym filtrem. 

 

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: 

 

Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: 

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: jednorazowe ustniki z jednorazowymi filtrami 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. 

 

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 III. Opis 

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

i art. 12a PZP poprzez wykreślenie następującej treści: 

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

ftalanów i BPA. 

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. Zamawiający dopuszcza 

konfekcjonowanie jednorazowych elementów w indywidualnych opakowaniach 

jednostkowych. 

Zastępując następującą treścią: 

Jednorazowe ustniki z jednorazowym filtrem i zawory dozujące muszą być wolne od 

ftalanów i BPA. 

Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego tlenu i podtlenku 

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

ustniki oraz jednorazowe filtry muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. 

Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowego ustnika z jednorazowym filtrem 

konfekcjonowanych w jednym opakowaniu jednostkowym lub konfekcjonowanych 

w indywidualnych opakowaniach jednostkowych (tj. ustnik i filtr osobno). 

Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 100 sztuk opakowań jednostkowych lub 100 

sztuk filtrów w indywidualnym opakowaniu jednostkowym i 100 sztuk ustników 

w indywidualnym opakowaniu jednostkowym. 
 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV. Termin 

wykonania zamówienia, w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

 sukcesywne dostawy przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, 

 dzierżawa przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od daty dostarczenia 

przedmiotu dzierżawy,  

 super serwis butli w zakresie zadania 5 przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 
 

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

warunki umowy, § 2, ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

Termin wykonania zamówienia:    

 sukcesywne dostawy przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, 

 dzierżawa przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od daty dostarczenia 

przedmiotu dzierżawy,  

 super serwis butli w zakresie zadania 5 przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 
 

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

z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP poprzez wykreślenie następującej treści: 

-    oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym  

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

Zastępując następującą treścią: 

-    oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym  

jednorazowym ustnikiem z jednorazowym filtrem – dotyczy zadania nr 3. 

 

5) 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 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 – Formularz cenowy – po modyfikacji, jak w załączeniu. 
 

6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 



 
 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w 

sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana 

według poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy gazów medycznych ciekłych, skroplonych                                 

i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania 

oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu" 

oraz 

Znak sprawy: Z/2/PN/20 

„Nie otwierać przed 13.03.2020 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu 

nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

7) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do 

godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 13.03.2020 r. do godz. 

12.30. 

8) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział 

Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być 

obecni przy otwieraniu ofert. 
 

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 – po modyfikacji  


