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DOP – ZP 24/2008/437
                                     

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą, montażem i uruchomieniem stacji zgazowania oraz dzierżawą 

butli gazowych i naczyń do przechowywania azotu ciekłego wraz ze szkoleniem pracowników (7 osób), 
numer sprawy ZP 24/2008  

W związku z wniesieniem zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
1. W  związku  z  tym,  że  od  01.02.2008  r.  jest  w  Polsce  zarejestrowany  dwutlenek  węgla  medyczny  do 

zastosowań  wewnętrznych  –  gaz  np.  do  laparoskopii;  dwutlenek  węgla  medyczny  do  zastosowań 
zewnętrznych – ciekły w butlach z kapilarą – np. do krioterapii i in., posiada on status  znak CE i status mat.  
med.,  oraz  jest  dystrybuowany wyłącznie  w opakowaniach  producenta  (butle  o zawartości  7,5  kg CO2 
med.) i zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest on używany 
w zabiegach  szpitalnych,  wnioskujemy o rozdzielenie przedmiotu przetargu  na pakiety lub wydzielenie 
dwutlenek  węgla  medycznego  wraz  z  dzierżawą  butli  na  CO2 med.  oraz  transportem butli  CO2 med. 
Ponieważ  posiada  na  niego  rejestrację  tylko  jedna  firma  w  Polsce  więc  łączenie  wiązałoby  się  z  jej 
preferowaniem jednego Oferenta (uczciwa konkurencja).

Odpowiedź nr 1:  Zamawiający nie uwzględnia wniosku o podział  przedmiotu zamówienia na pakiety. 
W  oparciu  o  art.  38  ust.  4  ustawy  –  Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  uściśla  opis 
przedmiotu  zamówienia  w  tabeli  nr  1  poz.  4  załącznika  nr  1  do  specyfikacji,  który  otrzymuje 
brzmienie: „dwutlenek węgla spożywczy o klasie czystości N35.”

Pytanie nr 2:
2.    Wnioskujemy o dodanie zapisu w Rozdziale VII pkt 1 przez dodanie pkt d o treści:

Dwutlenek węgla medyczny spełnia wymogi określone w Dyrektywie Unii Europejskiej 93/42/EEC, 
deklaracjach zgodności i decyzję o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych wydaną przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dn. 19.09.2008 
oraz Certyfikat i Deklaracja Zgodności na dwutlenek węgla medyczny.

Odpowiedź nr 2:   Zamawiający nie wprowadza zapisu jw. Dodanie proponowanej treści  do rozdziału
VII pkt d) specyfikacji  jest  w prowadzonym postępowaniu zbyteczne,  a dodatkowo jego zapisanie
w postaci zaproponowanej przez Wykonawcę, naruszyłoby zapis art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, poprzez wymaganie dokumentu, co prawda, wynikającego z dyspozycji art. 25 ust 1 pkt 
1) cytowanej ustawy, jednakże wynikiem tej czynności byłoby wskazanie  na jedynego Wykonawcę, 
który posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych wydany przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dn. 19.09.2008r.
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II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 21.10.2008. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

  
III.  Powyższe  wyjaśnienia  i  modyfikacja  zostają  umieszczone  na  stronie  internetowej  Szpitala 

www.zeromski-szpital.pl. i stają się wiążące. 

IV. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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