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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy 

gazu medycznego o składzie 50% podtlenku azotu i 50% tlenu. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące 

zapytania: 

 

Pytanie 1: 

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, którą Wykonawca 

winien dołączyć do oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza możliwość zaoferowania 

produktu medycznego z powyższym rozwiązaniem.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności 

zestawu  wymaga, aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu 

maski, filtry, ustniki,  jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga możliwość zaoferowania powyższego 

asortymentu pochodzącego od jednego producenta. Ponadto Zamawiający informuje, iż 

wymaga kompatybilności całego systemu dozującego .  

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe ( jednorazowe zawory wydechowe, 

maski filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na 

potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga zaoferowani wyrobów medycznych 

jednorazowego użytku z wyłącznym przeznaczeniem do podawania mieszaniny gazowej 50/50 

tlen i podtlenek azotu. 
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Pytanie 4: 

Czy Zamawiający  pod pojęciem „ustnik jednorazowy”, „ustnik z filtrem”  rozumie/dopuszcza 

„jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem” kompatybilny z korpusem zaworu dozującego?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego 

rozwiązania . 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego  był nierozbieralny, tzn. nie było w nim 

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

potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza możliwość zaoferowania 

zaworu dozującego o podanych powyżej parametrach. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej 

kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, 

uszczelek  zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z 

rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu, na potwierdzenie czego 

Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie sprecyzował w opisie przedmiotu zamówienia 

szczegółowych parametrów zaworu dozującego i dopuszcza możliwość zaoferowania zaworu 

dozującego z różnymi rozwiązaniami dotyczącymi jego budowy , natomiast podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 3 do Zaproszenia ) dotyczące konserwacji i 

napraw.  

 

Pytanie 7: 

Czy  Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów wszystkich 

elementów składowych systemu ( zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe 

filtry)  potwierdzających, że wolne są od BPA?  BPA (Bisfenol A) –  związek chemiczny z grupy 

fenoli,  stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów 

zdrowotnych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza możliwość dostarczenia 

powyższych certyfikatów. Ponadto Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy Zaproszenia dotyczące dokumentów i oświadczeń ( rozdział V Zaproszenia ). 
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Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy , który odpowiedzialny jest za 

szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 

50/50 posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone stosownym 

certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert 

Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga aby szkolący pracownik posiadał certyfikat 

wydany przez producenta systemów dostarczania gazu.  

 

Pytanie 9: 

Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa 

bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie sprecyzował w opisie przedmiotu zamówienia 

szczegółowych parametrów zaworu dozującego w tym jego dezynfekcji i dopuszcza możliwość 

zaoferowania zaworu dozującego z różnymi rozwiązaniami dotyczącymi jego budowy, 

konserwacji i czyszczenia.  

 

 

 

 

                                                                               DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  
             SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

          Irena Kierzkowska 

                ……………………………….. 

 

                 ( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

                                                                                                           

 

                          


