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Znak: AE/ZP-27-04/17                                Tarnów, 2017-02-06 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy leków i 

gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu   

leczniczego Imipenem/Cilastatin w szklanych fiolkach 20 ml? 

2. Dotyczy pkt.I SIWZ Informacje Ogólne –  W części I – Informacje ogólne znajduje się 

ustęp: „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk 

wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:  

   - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku 

temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni 

roboczych od dnia dostawy, 

    - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, 

Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w 

odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 

2015r. poz.381).”  

   Zapytujemy czy Zamawiający odnosi ten zapis również do Pakietu nr 10 i 11- Gazy medyczne. 

Zapisy jak wyżej powtórzone także w Rozdziale XIV- Ogólne warunki umowy, nie mają 

żadnych podstaw prawnych i nie odnoszą się do transportu ciekłych gazów medycznych jak i 

sprężonych gazów w butlach. Butle – pojemniki ciśnieniowe które są przedmiotem przetargu 

na dostawę podlegają szeregu innym aktom prawnym i standardom regulującym procesy 

wytwarzania i dystrybucji z którymi przytoczony zapis nie ma nic wspólnego. Aktem prawnym 

dotyczącym tego typu dostaw jest : Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki 

Społecznej, Dz. U. Nr.7 poz. 59 z 2004r z późniejszymi zmianami . Wnosimy o wykreślenie 

powyższych zapisów w stosunku do tych pakietów Nr 10 i 11. 

3. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy – W Rozdziale  XIV Ogólne warunki 

umowy występuje zapis jak niżej: „4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot 

zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz 

usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika 

awaryjnego obejmujących w szczególności:  

   1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej 

zbiornika - 1 x w roku,  

   2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów 

bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku” Wnosimy o wykreślenie – okres umowy- 2 miesiące. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 11 -  W Pakiecie Nr 11 wymienione są butle aluminiowe z Tlenem 

medycznym: butle 2 i 5 litrów a zapytujemy czy chodzi o: dostawę i dzierżawę butli 

aluminiowych 2l (0,43m3) 200 bar i 5l (1,08m3) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany 

na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący 

ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia 
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maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie 

AGA (Quick Connector- szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych 

wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np.respirator transportowy. Butla o 

pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności 

używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. 

Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr 

wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze 

zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola 

magnetycznego – w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne 

dokumenty. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego 

Imipenem/Cilastatin w szklanych fiolkach 20 ml. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 2 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015  poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.I SIWZ – Informacje Ogólne  

zapis o treści: 

„ (…) Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3,  Pakietu Nr 

5-9, Pakietu Nr 10 poz. 1, 4, 5 i 9 oraz Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2  Wykonawca załączy wydruk 

wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku 

temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni 

roboczych od dnia dostawy, 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w 

razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 

1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w 

odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 

z 2015r.  poz.381 z późn. zm.) (…)”.    

zmienia na zapis o treści: 

„ (…) Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3,  Pakietu Nr 

5-9 Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru 

podczas transportu: 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku 

temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni 

roboczych od dnia dostawy, 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w 

razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 

1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w 

odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 

z 2015r.  poz.381 z późn. zm.) (…)”.    
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2/ W pkt.XIV.2 SIWZ – Ogólne warunki umowy  

zapis o treści: 

„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3,  Pakietu Nr 5-9, 

Pakietu Nr 10 poz. 1, 4, 5 i 9 oraz Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2 Wykonawca załączy wydruk 

wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku 

temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 

dni roboczych od dnia dostawy, 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, 

lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym 

w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany 

podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r.  poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym 

mowa w pkt.27.” 

zmienia na zapis o treści: 

„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3,  Pakietu Nr 5-9, 

Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru 

podczas transportu: 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku 

temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 

dni roboczych od dnia dostawy, 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, 

lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym 

w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany 

podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r.  poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym 

mowa w pkt.27.” 

Ad. 3 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015  poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.I SIWZ – Informacje Ogólne  

zapis o treści: 

„(…) W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie 

na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) 

zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności: 

a) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej 

zbiornika - 1 x w roku, 

b) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów 

bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku, 

c) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni 

zbiornika.(…)” 

zmienia na zapis o treści: 
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„(…) W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie 

na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) 

zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności: 

a) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej 

zbiornika, jeżeli przewidywany termin rewizji zbiornika przypada w okresie trwania umowy, 

b) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów 

bezpieczeństwa i parownicy minimum 1 x w okresie trwania umowy, 

c) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni 

zbiornika.(…)”. 

2/ W pkt.XIV.4 SIWZ – Ogólne warunki umowy  

zapis o treści: 

„4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie 

na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) 

zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności: 

1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej 

zbiornika - 1 x w roku, 

2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów 

bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku, 

3) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni 

zbiornika.” 

zmienia na zapis o treści: 

„4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie 

na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) 

zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności: 

1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej 

zbiornika, jeżeli przewidywany termin rewizji zbiornika przypada w okresie trwania 

umowy, 

2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów 

bezpieczeństwa i parownicy minimum 1 x w okresie trwania umowy, 

3) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni 

zbiornika.” 

Ad. 4  
Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz.1- 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie  oraz 

dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m3) 200 bar i 5l (1,08m3) z zaworem zintegrowanym tzn. 

wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr 

wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do 

podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w 

systemie AGA (Quick Connector- szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych 

wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np.respirator transportowy. Butla o pojemności 

2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania 

innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby 

umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr 

wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. 

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – 

w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty. 
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W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 i Ad.3, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert 

na:  

- składanie ofert do dnia 10.02.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 10.02.2017r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie I, III.11, IX.1, X.1,XIV.2, XIV.4 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 


