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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 
euro na dostawę: gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa 
zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 
24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen. 
 

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2017.   Nr ogłoszenia - 25534 - 15.02.2017r 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Prosimy Zamawiającego o podanie wymiaru 

fundamentu pod zbiornik na tlen medyczny ciekły. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: wymiary fundamentu 3,23x3,25m. 

2. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Prosimy Zamawiającego o podanie  informacji na 

temat zasilania elektrycznego: - typ, rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego (bezpiecznik, przekrój kabla,….); 

- czyją własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy; - 

odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: – S303D63 / gniazdo 63A 3P+N+PE odległość 3,5m / Kabel YKY 

5x10mm
2
 / zasilanie Zamawiającego skrzynka Wykonawcy.  

3. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Czy na fundamencie jest zabezpieczenie 

odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak znajduje się  w odległości 7m. 

4. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Czy stacja zgazowania i fundament jest 

oświetlony? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak jest oświetlona. 

5. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Czy stacja zagazowania jest ogrodzona ? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak jest ogrodzona. 

6. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze 

wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak dostęp ze wszystkich stron. 

7. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca 

tankowania z cysterny o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m? 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, a jeżeli tak to ile 

metrów? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak trzeba cofać 20m. 

8. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III 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: Zamawiający doprecyzowuje: asfalt, beton, polbruk. 

9. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III 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 lokalizacji zbiornika poza 

terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak” prosimy o wyspecyfikowanie tych ograniczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: zbiornik posiadany w obecnej chwili został dowieziony, 

Zamawiający nie ma wiedzy w zakresie ograniczeń w ruchu. 

10. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III 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: Zamawiający doprecyzowuje: nie. 

11. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Jeżeli konieczne, to czy na czas rozładunku jest 

możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: tak. 

12. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnej 

mapki terenu do celów projektowych (stacji zagazowania i okolic wraz z dojazdami) w skali 1:500 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapki. 

13. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Prosimy o podanie poniższych parametrów: - 
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miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę) - przepływ średni (Nm3/h, hg/h) - przepływ maks. (Nm3/h, hg/h) - ciśnienie 

robocze w punkcie dostawy (barg) - ciśnienie min. w punkcie dostawy (barg) - ciśnienie max. dopuszczalne w 

punkcie dostawy (barg). 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: : - miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę) 4,5t / 150kg - przepływ 

średni (Nm3/h, hg/h) 5m3 - przepływ maks. (Nm3/h, hg/h) - ciśnienie robocze w punkcie dostawy (barg) 12 - 

ciśnienie min. w punkcie dostawy (barg) 9 - ciśnienie max. dopuszczalne w punkcie dostawy (barg) 16. 

14. dot. Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy, Grupa III Zgodnie z zapisami w projekcie umowy par. 2 pkt. 1 

Zamawiający wymaga również parownicy. Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymaganej wydajności parownicy 

(m3/h). 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: min 80m3. 

15. dot. Dodatek nr 3.1 do SIWZ, paragraf 4, pkt. 4 Prosimy o doprecyzowanie zapisu niniejszego paragrafu o: 

"...uzupełniającego do maksymalnej łącznej wysokości ….. PLN, które to ograniczenie obowiązuje w przypadku 

jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. dot. Dodatek nr 3.1 do SIWZ, paragraf 4, pkt. 5 Prosimy o doprecyzowanie zapisu niniejszego paragrafu 

dotyczącego, cyt.: „(…)co najmniej dwudniowego opóźnienia (…)”. Zapis nie jest jednoznaczny. Prosimy o 

konkretne doprecyzowanie liczby dni (roboczych) z wydłużeniem terminu, tym bardziej, że jest to zbiornik 

Wykonawcy, który nie powinien być napełniany gazem innego dostawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. dot. Dodatek nr 3.1 do SIWZ, paragraf 11 pkt. 2 Prosimy  o zmianę zapisu na: „rozwiązanie bez okresu 

wypowiedzenia” zamiast „odstąpienia”, lub „odstąpienie od niewykonanej części umowy”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. dot. Dodatek nr 3.1 do SIWZ, paragraf 11 pkt. 3 Prosimy o doprecyzowanie zapisu niniejszego punktu. Nasza 

propozycja to: "Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, za porozumieniem stron, 

jednakże nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy od złożenia propozycji wcześniejszego rozwiązania umowy 

przez jedną ze stron".  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Czy Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na 

dwutlenek węgla medyczny w butlach o poj. 7,5 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

20. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Bardzo proszę o uwzględnienie w formularzu 

cenowym pojemność  butli dla powietrza syntetycznego, tlenu technicznego oraz acetylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: powietrze syntetyczne – 40 i 10 L, tlen techniczny – 40L, acetylen – 

40L. 

21. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Do czego będzie używał Zamawiający dwutlenek 

węgla medyczny do zabiegów krioterapii czy laparoskopii? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje: medyczny dwutlenek węgla będzie służył do zabiegów laparoskopii. 

22. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 

powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

23. Wzór Umowy (dotyczy Grupy 1 i 2) & 7 pkt. 3 z treści : W przypadku stwierdzenia wad jakościowych 

dostarczonego asortymentu Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady zawiadomi 

Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny.  

Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku 

rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie 

odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego dostawcy, a różnicą 

kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 2 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. na 

treść: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający najpóźniej w ciągu 

3 dni od daty stwierdzenia wady zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny.  

Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku 

rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie 

odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego dostawcy, a różnicą 

kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 2 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

sporządził: 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                     Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 


