Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 13.04.2017r

DZP/09PN/2017
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu
medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego
w Zabrzu Sp. z o. o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 tlen medyczny w butlach stalowych dostawy w butlach o
pojemności wodnej 50 litrów i zawartości gazu 10,7 m3
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 dwutlenek węgla do laparoskopii, nr 5 dwutlenek węgla do
krioterapii dostawy w butlach o pojemności wodnej 50 litrów i zawartości CO2 37,5 kg
W chwili obecnej na rynku oprócz butli o pojemności wodnej 40 litrów dostępne są również butle o
pojemnościach 50 litrów. Dopuszczenie butli o poj. 50 litrów pozwoli Zamawiającemu na
zredukowanie kosztów dzierżawy butli podczas trwania umowy oraz umożliwi złożenie
konkurencyjnej oferty.
Ad. 2
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 7 aby azot ciekły do krioterapii posiadał status wyrobu
medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, potwierdzony wpisem/ zgłoszeniem do
Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracją producenta
Ad. 3
Tak. Zamawiający wymaga aby ciekły azot do krioterapii w pakiecie nr 7 posiadał status wyrobu
medycznego lub leku potwierdzony dokumentami wymaganymi zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4
Prosimy o podanie nazwy urządzenia i producenta urządzenia do podaży tlenku azotu w azocie.
Jednocześnie informujemy, iż oferowany przez naszą firmę produkt leczniczy tlenek azotu w azocie
jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami do podaży w/w mieszaniny.
Mając na uwadze ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu tylko i wyłącznie do
jednego dostawcy mającego w ofercie butle o poj. 5 l wnosimy o dopuszczenie butli o pojemności 10 l
i stężeniu 800 ppm NO/N2 o ciśnieniu 200 bar. Oferowany przez nas produkt ma stabilność 24
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miesięcy, w związku z powyższym wg stosownych przeliczeń Zamawiający będzie wymagał
mniejszej liczby butli w trakcie trwania umowy.
Ad. 4
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
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