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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
gazów medycznych. Znak sprawy: 1/gazy medyczne/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę zbiornika o pojemnoiści 5m3 (+/- 6%) tj. 5,3m3?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza (zaakceptuje) możliwość dostawy zbiornika o pojemności 5m3 (+/- 6%) tj. 5,3m3.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1
Czy parownica jest wolnostojąca czy też osadzona na płaszczu zbiornika?
Odpowiedź Zamawiającego
Parownica jest wolnostojąca.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 1
Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i
minimalnym promieniu skrętu 15m?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i
minimalnym promieniu skrętu 15m.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 1
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, (jeżeli tak to ile
metrów)?
Odpowiedź Zamawiającego
Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu wynosi 30 ton i minimalny promień skrętu wynosi 12m.Cysterna musi się
cofnąć pod kątem 90° i podjechać ok. 70m.
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Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 1
Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany, czy zawór odcinający jest własnością
klienta?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, można odciąć stację ciekłego tleny medycznego na czas podmiany. Zawór odcinający nie jest własnością
Zamawiającego.
Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 1
Czy wymagana jest wymiana panelu redukcji ciśnienia tlenu medycznego sprężonego?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, wymagana jest wymiana panelu redukcji ciśnienia tlenu medycznego sprężonego. Panel redukcji ciśnienia tlenu
medycznego sprężonego nie jest własnością Zamawiającego.
Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy zadanie nr 1
§ 7.
5.1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego w
chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 pkt. 5.1. wzoru treści umowy w zakresie zadania nr 1.
Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy zadanie nr 2
6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdorazowej reklamacji złożonej mu w formie pisemnej. W
przypadku złożenia reklamacji dotyczącej wadliwej jakości towarów przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. W przypadku
uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązuje się wymienić na swój koszt towar wadliwy na wolny od
wad w ciągu 2 dni od uznania reklamacji za zasadną. W przypadku reklamacji ilościowej braki w asortymencie
uzupełnione zostaną w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru treści umowy w § 3 ust. 6 w zakresie zadania nr 1 ,który
otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdorazowej reklamacji złożonej mu w formie
pisemnej. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej wadliwej jakości towarów przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. W
przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązuje się wymienić na swój koszt towar wadliwy na
wolny od wad w ciągu 2 dni od uznania reklamacji za zasadną. W przypadku reklamacji ilościowej braki w
asortymencie uzupełnione zostaną w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia.”
Jednocześnie Zamawiający dokuje skreślenia w § 3 ust. 8 dotyczy zadania nr 1 o treści: „W razie uwzględnienia
reklamacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu brakujący przedmiot umowy w terminie 2 dni roboczych od
rozpatrzenia reklamacji”.
Pyt. nr 9. Dotyczy projektu umowy zadanie nr 2
§ 7.
3.1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego w
chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 pkt. 3.1. wzoru treści umowy w zakresie zadania nr 2.
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