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Znak: AE/ZP-27-31/17                                      Tarnów, 2017-05-25 

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

mleka modyfikowanego, preparatów mleko zastępczych, gazu medycznego dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 11 – Proszę o zmianę jednostki miary z „butla” na „m3”. 3 butle 10l o 

zawartości 2,8m3 to 8,4 m3, a 3 butle 11l o zawartości 3,23 m3 to 9,69 m3 

2. Dotyczy Pakietu Nr 11 – Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki 50% tlen 

medyczny /50% podtlenek azotu medyczny. Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez 

zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas 

skurczów? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 11 - Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający 

wymaga zaoferowania produktu leczniczego, mieszanki 50% tlen medyczny/50% podtlenek 

azotu medyczny, który posiada wskazania do stosowania w położnictwie oraz posiada 

określony sposób podawania w położnictwie zawarte w Karcie Charakterystyki Produktu 

Leczniczego (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania, 

która zostanie dołączona do oferty?  

4. Dotyczy Pakietu Nr 11 - Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający 

wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, 

ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej 

oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu kartą produktu 

lub oświadczeniem producenta? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 11 – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym, 

kompatybilnego ze standardowymi, ogólnodostępnymi, jednorazowymi wyrobami 

medycznymi (filtr/ustnik lub maska) i tworzącego nimi bezpieczny układ nie pozwalający na 

powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. 

strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji.  

„- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za 

pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem 

(m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz 

przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.  

6. Dotyczy Pakietu Nr 11 – Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, 

ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego 

kontaminacji, zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem 

organicznym?  

7. Dotyczy Pakietu Nr 11 – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, 

Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo 

mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z 
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procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykową - czyli podlegającą 

dezynfekcji.  

„- strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują 

się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty 

kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów 

jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na 

każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, 

poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Czy Zamawiający wymaga aby Cefazolinum pakiet 4 pozycja 1 

zgodnie z ChPL produktu leczniczego  posiadał rejestrację do przechowywania w 

temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 pozycja 2, 3 aby 

Ceftazidimum zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?  

10. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 2, 3 wymaga, aby 

wyceniony Ceftazidimum pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić 

bezpieczeństwo pacjenta i aby w praktyce istniała możliwość łączenia dawek? 

 
 

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

Ad.1 

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

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

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 11 w pozycji 1 w kolumnie 

„Jednostka miary” zapis o treści: 

„butla” 

zmienia na zapis o treści: 

„m
3
” 

2/ w Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 11 w pozycji 1 w kolumnie „Ilość 

na okres 2 m-cy” zapis o treści: 

„3” 

zmienia na zapis o treści: 

„8,4” 

3/ w Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 11 w kolumnie szóstej zapis o 

treści: 
„Liczba opakowań” 

zmienia na zapis o treści: 

„Liczba opakowań*” 

4/ w Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 11 pod pozycją 6 dodaje zapis o 

treści: 

„* W przypadku, gdy z zaoferowanej w m
3
 ilości gazu wynika niepełne opakowanie produktu 

leczniczego, należy wycenić ilość gazu w m
3
 z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę – 

dotyczy kolumny „Liczba opakowań.” 

Ad.2  

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11 poz.1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w 

treści SIWZ. 

Ad.3 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11 poz.1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad 

zawarte w treści SIWZ. 
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Ad.4 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz.5 

ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami 

medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej 

niż 99,999%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby powyższa skuteczność 

filtracji bakteryjnej i wirusowej była potwierdzona kartą produktu lub oświadczeniem 

producenta. 

Ad.5 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11 poz.2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad 

zawarte w treści SIWZ. 

Ad.6 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11 poz.2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad 

zawarte w treści SIWZ. 

Ad.7 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11 poz.2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad 

zawarte w treści SIWZ. 

Ad.8 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również, aby Cefazolinum w Pakiecie Nr 4 poz. 1 

zgodnie  z ChPL posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25
0
 C. 

Ad.9 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 poz. 2 i 3 aby 

Ceftazidimum zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temperaturze  

2-8
0
 C. 

Ad.10 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 poz. 2 i 3 aby 

Ceftazidimum pochodził od tego samego producenta.  

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z póź.zm.), wprowadza zmiany w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.V SIWZ dodaje zapis o treści: 

„Wyroby medyczne pochodzące od różnych producentów są wyrobami tego samego rodzaju 

odpowiadającymi ogólnym wymaganiom szpitali oraz posiadają określone podstawowe 

i powtarzające się parametry, wynikające z przyjętych dla tych produktów norm ustalonych 

przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 

r., poz. 211 z późn. zm.), jak i wymagań przyjętych przez inne normy oraz są uznawane za 

równoważne, a więc posiadają ustalone standardy jakościowe. Szczegółowe standardy 

jakościowe zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia poprzez podanie w 

zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia: rozmiarów, postaci, oraz przeznaczenia. 

Opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia stanowią standardowe 

wymagania jakościowe. ” 

 

W związku z odpowiedzią w Ad.1 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na 

podstawie art.38 ust. 4 i 4a  oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 02.06.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 02.06.2017r. godz. 11:00  
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oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w punkcie III.11, V, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 1 w zakresie Pakietu Nr 11 po dokonanej zmianie treści SIWZ 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


