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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen
medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawcy następujące pytania dotyczące
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pakiet 1, dotyczy poz. 8, 9, 15, 16
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 1: Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50%
podtlenek azotu, ale do 2-3 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.
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 2: Zamawiający wymaga kompatybilności, ale nie muszą pochodzić od jednego producenta.
Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry)
były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien
dołączyć do oferty oświadczenie producenta?
Odpowiedź 3: Zamawiający wymaga, ale nie wymaga oświadczenie producenta.
Pytanie 4: Czy Zamawiający pod pojęciem „ustnik jednorazowy”, „ustnik z filtrem” rozumie/ dopuszcza „jednorazowy zawór
wydechowy z ustnikiem” kompatybilny z korpusem zaworu dozującego?
Odpowiedź 4: TAK.
Pytanie 5: BPA - 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 5: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 6: Szkolenie BPR - 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 6: Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 7: Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga
dezynfekcji?
Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie
wymaga dezynfekcji.
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Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a

