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do wszystkich uczestników 
                            
                                             

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na      kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i

związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli 

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

DOTYCZY  SIWZ

Pytanie 1 
Czy  Zamawiający  oczekuje  dostarczenia  opisanego  w  SIWZ  pkt  IV.  Opis  przedmiotu
zamówienia 8.  -   Entonoxu -   butla  2,8 m3 (butle  wykonawcy)  szt.  10? Brak  wskazanej
pozycji w formularzu cenowym zał. nr 2?
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia zaworu wydechowego z ustnikiem niezbędnego przy
podawaniu  produktu  leczniczego  Entonox?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  określenie  ilości
potrzebnej Zamawiającemu? W opakowaniu jest 100 szt.
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie  3  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  możliwe  było  podawanie  leku  w  postaci
mieszaniny  gazowej  50  %  tlen  i  50%  podtlenek  azotu  (Entonox)  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  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania Enotnoxu
jednorazowy zawór  wydechowy  z  ustnikiem,  który  w  połączeniu  z  zaworem dozującym
uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność
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systemu  podawania  gazów  eliminując  tym  samym  potencjalne  zagrożenie  zakażeń
bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego Wykonawca winien
dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie 5 Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był nierozbieralny, tzn. nie było w
nim elementów które pacjent  może samowolnie usunąć  i  stworzyć  dla siebie potencjalne
zagrożenie?
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie 6 Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części
składowe systemu typu  maski,  filtry,  jednorazowe zawory dozujące  z ustnikiem,   zawór
dozujący pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

Pytanie 7 
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowane  części  jednorazowe  (jednorazowe  zawory
wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej
50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty
oświadczenie producenta?
Odpowiedź:    Zamawiający  dokonał  zmiany  SIWZ  oraz  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu
wykreślając  z   Opisu  przedmiotu  zamówienia    poz.    8.  -       Entonoxu  -       butla  2,8  m3 (butle
wykonawcy) szt. 10-   (pozycja umieszczona w postępowaniu omyłkowo) 

 Z poważaniem 
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