
                       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

                               21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (83 ) 355-21-02  fax. (83) 355-21-00 

                                           www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

Strona 1 z 3 

 

                                                                                                         
          Parczew, dnia 03.04.2013r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (4) 
Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli  
                oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Dotyczy: Siwz 
Pytanie 1. 
Zwracamy się z prośbą o stworzenie jednego wspólnego pakietu dla asortymentu z pakietu nr 1                      
i pakietu nr 2 w związku z faktem, iż przy obecnym podziale na pakiety istnieje potencjalna możliwość 
„wymieszania” się w instalacji gazowej tlenu medycznego ciekłego dostarczanego przez innego 
Wykonawcę niż tego , który będzie dostawcą  tlenu medycznego w butlach.  
Czy zamawiający ma świadomość iż taka sytuacja stworzy potencjalne zagrożenie, iż w przypadku 
niewłaściwej jakości tlenu medycznego nie będzie możliwe ustalenie kto ma wziąć na siebie 
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację? W przypadku stworzenia jednego pakietu Zamawiający 
wyeliminuje powyższe zagrożenie gdyż odpowiedzialność za jakość gazów będzie ponosił jeden 
Wykonawca.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2. 
W przypadku utrzymania przez Zamawiającego podziału na obecne pakiety , prosimy o wskazanie który               
z podmiotów ma wziąć na siebie odpowiedzialność za tlen medyczny dostarczony bezpośrednio do 
pacjenta, który został wymieszany w instalacji tlenu medycznego i pochodził od dwóch różnych 
Wykonawców? 
Odpowiedź: 
Obiekty SPZOZ Parczew wyposażone w instalację gazową tlenu medycznego zasilane są wyłącznie                   
z zasobów zbiornika na tlen ciekły. Natomiast w obiekcie niewyposażonym w instalację gazów – tlenu 
medycznego, dystrybucja tlenu odbywa się za pomocą butli. W związku z powyższym wykluczona jest 
możliwość wymieszania tlenu ciekłego z tlenem butlowym. 
 
Pytanie 3. 
Prosimy o wyodrębnienie w obecnym pakiecie nr 3 pozycji : 
a) Dzierżawa butli do Mieszaniny 50% tlenu O2 i 50% podtlenku azotu N2O - butla pojemność 10 l, 2.8 
m3 /Dinitrogeniuu oxidum + Oxygenium/ 
b) Transport butli  
Odpowiedź: 

a) Modyfikacja SIWZ z dnia 03.04.2013r. Pismo SPZOZ.V.ZP-7/2013 (3) 
b) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone butle z mieszaniną gazów nitrus oxide 50% + oxygen 50% 
posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia 
butli przez personel medyczny?   
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z mieszaniną gazów 50% tlenu O2 i 50% podtlenku azotu 
N2O, które posiadają zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia                                  
i przenoszenia butli przez personel medyczny. 
 
Pytanie 5. 
Czy zamawiający wymaga aby butlę z mieszaniną gazów nitrus oxide 50% + oxygen 50% można było 
podłączyć do zaworu dozującego wyposażonego w system szybkiego łączenia typ AGA (Nordic)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z mieszaniną gazów 50% tlenu O2 i 50% podtlenku azotu 
N2O, które można podłączyć do zaworu dozującego wyposażonego w system szybkiego łączenia typ 
AGA (Nordic). 

 

Dotyczy: wzoru umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę poszczególnych zapisów umowy na poniższe. 

 
Pytanie 6. 
§ 1. pkt 2 
2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt i staraniem 
od poniedziałku do piątku do Zamawiającego zgodnie z bieżącymi zamówieniami (telefonicznymi lub 
pisemnymi) w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania danego zamówienia 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7. 
§ 2. pkt 4 
4. Ceny netto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres obowiązywania umowy. 
Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu umowy do 
siedziby (magazyn tlenu) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku ubezpieczenia, opakowania oraz 
podatku VAT. W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena 
brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową 
stawkę (stawki). Zmiana ceny w  tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych 
przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8. 
§ 3. pkt 1 
1. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności liczony od 
dnia wystawienia faktury za daną dostawę, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Data wystawienia faktury za daną 
dostawę nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 9. 

§ 4. pkt 1, 2 
1. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak 
ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do 
uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od chwili uznania danej reklamacji ilościowej za zasadną.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku wystąpienia wad 
jakościowych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach w formie pisemnej z 
uzasadnieniem. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od 
wad w terminie kolejnych 2 dni roboczych od uznania danej reklamacji jakościowej za zasadną.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 10. 

§ 7 pkt 1abc 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę w przypadku:  
a) powtarzających się, nieuzasadnionych i zawinionych przez Wykonawcę nieterminowych realizacji 
dostaw,  
b) nieuzasadnioną odmowę realizacji przedmiotu umowy według cen w niej określonych,  
c) powtarzających się uzasadnionych reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa w § 
4 ust. 1 i 2 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11. 
§ 11. pkt 2,3 
2. Czynsz dzierżawny netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy.  

3. Strony ustalają, że czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie z dołu, przelewem na konto 
wskazane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni od daty 
jej wystawienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 12. 

§ 17.  
Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 13. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu umowy : 

§ 9.pkt 1a 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Podpisał 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 
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