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38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
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NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/177/2014                                                  Sanok, dnia 13.10.2014r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN//2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związana z tym dzierżawą zbiorników 
na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej  
z konicznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny 
element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o 
długościach: 3m, 5m lub 6 m? Co zapewni nie tylko mobilność pacjentce ale stanowić też będzie 
ułatwienie pracy personelowi medycznemu?  / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot 
(ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przewód posiadał długość w zakresie od 5m do 6m. 
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny 
przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu 
dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, 
wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór 
dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas 
całego okresu trwania umowy  
z Zamawiającym? / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawór nie wymagający przeglądów i/ lub serwisu, w przypadku 
zaoferowanie zaworu wymagającego przeglądu i/lub serwisu wykonawca dokona na swój koszt w 
okresie obowiązywania umowy przegląd i/lub serwis. 
 
* Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny 
gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do 
podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający  powrót 
wydychanego powietrza do zaworu dozującego? Co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń 
bakteryjnych zaworu dozującego. / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający  
powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego 
 
* Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie 
wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń,  



SPZOZ/SAN/ZP/177/2014                                         Strona 2 z 7 

w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po 
każdorazowym użyciu?  Wyeliminuje to niebezpieczeństwo epidemiologiczne  w odniesieniu do 
pacjentów, którzy poddawani są terapii oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, które są 
nieujęte w cenie przedmiotu zamówienia/ dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot 
(ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych  
i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych  
z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej 
pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego 
prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało 
ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne 
zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym 
kosztów naprawy? / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 6  
W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu 
widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający nie uważa za wskazane aby wyeliminować 
możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyrobów (urządzenia do 
podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe) zawierające rzeczony związek chemiczny? / 
dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, produkt ma być zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego 
przez producenta zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera 
ftalanów. / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, produkt ma być zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 
 
* Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz  89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. 
prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i 
właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga aby wykonawcy w składanej 
przez siebie,  
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia 
oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj zawór dozujący, poprzez 
wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego oraz do dołączenia do 
oferty instrukcji obsługi w języku polskim wydanej przez producenta do konkretnego, zaoferowanego 
z nazwy własnej i numeru katalogowego wyrobu/produktu a nie tylko deklaracji, że przedmiotem 
dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia 
posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą 
dostawą. / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 9  
Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych 
polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno 
personelu szpitala jak i pacjentów, zamawiający wymaga aby wykonawcy oferujący butle wyposażone 
w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do 
dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów  
Leczniczych, 
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Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  jako opakowania bezpośredniego do oferowanego 
produktu leczniczego? / dotyczy mieszanki 50% tlen/50% podtlenek azot (ENTONOX) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga butli bez kółek. 
 
* Pytanie nr 10  
Pytanie dotyczące pozycji nr 15 dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym. Prosimy o podanie 
pojemności wodnej butli, maksymalnej średnicy butli oraz maksymalnie dopuszczonego przez 
Zamawiającego ciężaru pustej butli wraz z zaworem zintegrowanym. 
Odpowiedź: Pojemność wodna butli 2l = 2l, średnica 10,5cm, ciężar pustej z zaworem 3,5kg, 
pojemność wodna butli 5l = 5l, średnica 15cm, ciężar pustej z zaworem 6,5kg. 
 
* Pytanie nr 11  
Prosimy o podanie rodzaju dokumentu jaki Oferenci powinni złożyć w ofercie na potwierdzenie 
spełnienia wymaganych parametrów butli z zaworem zintegrowanym. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 12  
W związku z faktem iż tlen medyczny w szpitalu jest podawany w systemie ciągłym, oraz iż Szpital 
jako użytkownik powinien posiadać 48 godzinną rezerwę tlenu w butlach, czy Zamawiający 
jednocześnie wymaga montażu zbiornika w terminie 48 godzin od podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada 24 godzinną rezerwę tlenu w butlach, odłączenie zbiornika od 
instalacji sieciowej jest możliwe na czas 24h. 
 
* Pytanie nr 13  
W związku z faktem, że Argon 5,0 poz. nr 9 oraz powietrze sprężone poz. nr 10 formularz 
cenowego, są gazami technicznymi, zwracam się z prośba o wydzielenie tych pozycji i utworzenie 
odrębnego pakietu?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Argon i powietrze sprężone przeznaczone 
do celów medycznych 

* Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie podtlenku azotu w butlach o pojemności wodnej 10 l i 
zawartości 7,5 kg z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu? Ilość butli 
wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.  
70 butli x 7 kg=490 kg podtlenku azotu 
490 kg / 7,5 kg= 65,33≈ 66 butli 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie butli z gazem medycznym sprężonym, podtlenek azotu 
50% / tlen 50% o pojemności wodnej 11l i zawartości gazu 3,23 m3, z przeliczeniem ilości butli w 
stosunku do zapotrzebowanego gazu? Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.  
Wyliczenie ilości butli: 
10 butli x 2,8 m3= 28m3 
28 m3 / 3,23 m3= 8,67≈ 9 butli 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 16  
Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga aby zawór 
dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ nie 
pozwalający na powrót  wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza 
zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji? 

Odpowiedź: Tak, wymaga. 
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* Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy 
był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego? 

Odpowiedź: Tak, wymaga. 
 
* Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był kompatybilny ze standardowymi wyrobami 
medycznymi (filtry, ustniki, maski)? 

Odpowiedź: Tak, wymaga. 
 
* Pytanie nr 19  
Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania 
zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego 
zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą 
dotykowa -  czyli podlegającą dezynfekcji.  
Bardzo proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Epidemiologiem i Mikrobiologiem 
Szpitalnym. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zawór gwarantował bezpieczeństwo epidemiologiczne bez 
możliwości rozkręcania. 
 
* Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworu poza  siedzibą 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia zastępczego zaworu i ponosił 
koszty serwisu? 

Odpowiedź: Tak. 
 
* Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany stojak do przewozu butli z gazem medycznym był 
przeznaczony na jedną, czy na dwie butle? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga stojak na jedną butlę. 
 
* Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina 
tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez 
konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, 
a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również 
jej stabilności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający zaakceptuję dostawę tlenu medycznego w butli 40l- 6,4 m3 gazu w butli będącej 
własnością Wykonawcy bez naliczenia opłaty za dzierżawę butli? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 24 
Proszę o podanie poniższych parametrów: 
- Miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę), 
 -Przepływ średni (Nm3/h, kg/h), 
- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/h), 
Odpowiedź: Zbiornik 11 tonowy – (miesięczne zużycie – ok. 7ton , ok. 230 kg) 
                    Zbiornik 3 tonowy – (miesięczne zużycie – ok. 2,2ton, ok. 73 kg) 
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* Pytanie nr 25 
Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można 
podać na jego wejście)? 

Odpowiedź: Zbiornik 11 tonowy – 11 bar. Zbiornik 3 tonowy – 5bar. 
 
* Pytanie nr 26 
Proszę o podanie wymiarów fundamentu z projektu budowlanego? 

Odpowiedź: Zbiornik 11 tonowy – 3x4,5m, zbiornik 3 tonowy – 6x6m. 
 
* Pytanie nr 27 
Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony? 

Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 28 
Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektryczne: 
- Typ ,rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ?, 
- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica 
dostawy? 
- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla 
zasilającego)? 

Odpowiedź: Zbiornik 11ton – zasilanie: kabel Yky 4x6 mm, zabezpieczenie: wkładki topikowe 80A,  
                     Zbiornik 3 ton – zasilanie: kabel Yky 4x6 mm, zabezpieczenie: BM – 63A. Zasilanie 
jest własnością Zamawiającego, odległość stacji Zbiornik 11ton: 7mb, zbiornik 3 ton: 15mb. 
                     
 
* Pytanie nr 29 
Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od 
fundamentu się znajduje)? 

Odpowiedź: Tak jest zabezpieczeni odgromowe w odległości ok. 1m. 
 
* Pytanie nr 30 
Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na 
czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)? 

Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 31 
Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala? 

Odpowiedź: tak. 
 
* Pytanie nr 32 
Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na 
terenie stacji? 

Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 33 
Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś 
otwór w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb,)? 
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Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 34 
Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie 
całkowitej 40 MG                       i minimalnym promieniu skrętu 15 m? 

Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 35 
Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o 
określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe 
do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)? 

Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 36 
Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość 
pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników ? Dotyczy 
ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych do lokalizacji zbiornika poza terenem szpitala. 
Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń. 

Odpowiedź: Do sprawdzenia przez Oferenta na miejscu. 
 
* Pytanie nr 37 
Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego 
tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)? 

Odpowiedź: Asfalt, beton 
 
* Pytanie nr 38 
Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku 
znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła 
ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek? 

Odpowiedź: Parking, ścieszka dla pieszych 
 
* Pytanie nr 39 
Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze 
względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)? 

Odpowiedź: Tak jest możliwe. 
 
* Pytanie nr 40 
Czy zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie 
można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic? 
Odpowiedź: tak, posiada. 
 
* Pytanie nr 41 
Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie? 

Odpowiedź: 24 szt. 
 
* Pytanie nr 42 
Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany? 

Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 43 
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Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest 
własnością klienta? 

Odpowiedź: Zbiornik 11 tonowy – Tak, zawór odcinający jest własnością dostawcy, Zbiornik 3 
tonowy – brak zaworu odcinającego, odcięcie tlenu tylko na zaworze redukcyjnym. 
 
* Pytanie nr 44 
Czy możliwym jest odcięcia dostawy tlenu do klienta ze stacji na czas jej podmiany (jeśli 
wymagane)? 

Odpowiedź: Tak, na czas nie dłuższy niż 24 godziny. 
 
* Pytanie nr 45 
Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany 
Odpowiedź: Tak 
 

 
 

Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 


