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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sprężonego tlenu med. w butlach
z dzierżawą, tlenu med. ciekłego z dzierżawą zbiorników, dwutlenku węgla z dzierżawą butli oraz
mieszanki 50% O2/50% N2O z dzierżawą butli, oraz przeglądy i konserwacje.” – znak sprawy
NZ/10/D/P/L/2022
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków
Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Zestaw nr 1
Pytanie 1: Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający będzie dzierżawić 1 zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen medyczny czy 2 szt. ?
Aktualnie w szpitalu pracują 2 zbiorniki 3 tony i 6 ton.
Odpowiedź: Zamawiający będzie dzierżawił 2 zbiorniki.
Pytanie 2:
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:
W formularzu cenowym Zamawiający nie wpisał butli z gazem Entonox mieszanki 50%/O2/50%N2O ,
podane są tylko dzierżawa butli na ten gaz, dzierżawa stojaka oraz ustniki do podawania gazu. Czy jest
to omyłkowe pominięcie czy gaz nie będzie kupowany.
Odpowiedź: Zamawiający koryguje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3:
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający będzie kupować tlen medyczny w butlach aluminiowych ciśnienie 200 bar ze
zintergowanym zaworem i przepływomierzem o pojemności 2 l i 5 l jak dotychczas i dzierżawić te butle?
Jeżeli tak, bardzo proszę o umieszczenie tych produktów w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający zamawia butle o poj. 2 i 10 l LIV.
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Pytanie 4:
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia: prosimy o poprawę
omyłki pisarskiej w formularzu cenowym pozycja Transpotr butli CO2 med. i mieszanki 50%O2/50%N2O
- ilość wskazuje że transport dotyczy wszystkich rodzajów butli.
Odpowiedź: W załączeniu korekta szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5:
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia Przegląd i konserwacja
instalacji wewnętrznych gazów medycznych i ich zasilania wraz z wymianą uszkodzonych podzespołów
- prosimy o potwierdzenie że wymiana uszkodzonych podzespołów będzie osobno rozliczana gdyż nie
da się przewidzieć które części trzeba wymienić i tym samym rzetelnie wycenić tę pozycje w formularzu
cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 6:
Dotyczy projekt umowy dostawy : w § 7 ust. 3 prosimy aby kara była naliczana od wartości
umowy pozostałej do zrealizowania, a nie od całości czyli za cześć która została zrealizowana
bez zastrzeżeń.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 7:
Dotyczy projekt umowy dostawy : w § 7 ust. 4 prosimy aby kara była naliczana od wartości
umowy pozostałej do zrealizowania, a nie od całości czyli za cześć która została zrealizowana
bez zastrzeżeń.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 8:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do umowy:
„W czasie trwania Umowy ceny ulegną zmianie raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS na dzień 15 stycznia. Zmiana
zostanie awizowana na pierwszej fakturze wystawionej po ogłoszeniu wskaźnika
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 2
1. W oparciu o opis przedmiotu zamówienia, czy zamawiający dopuszcza tlen medyczny w
butlach stalowych o pojemnościach odpowiednio: 0,4m3, 1,1m3, 2,1m3?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy zamawiający wymaga poświadczenia o zastosowaniu mieszaniny 50% O2 i 50% N2O w
położnictwie?
Odpowiedź: Oświadczenie z zobowiązaniem zgodnie z opisem w SWZ.

3. Proszę o wskazanie w tabeli jakie jest zapotrzebowanie Zamawiającego na m3 mieszaniny
50% 02 i 50% N2O?
Odpowiedź: Zamawiający koryguje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Czy zamawiający zgadza się zmianę zapisu w projekcie umowy §6 pkt. 5 na “Płatność
uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank zaksięguje środki na koncie
Wykonawcy”?

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu do projektu umowy w §10 o
treści: “awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, przerwa w
funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego,
utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub
uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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