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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.
Czy Zamawiający posiada pełną dokumentację dotycząca fundamentów pod zbiornik i parownicę niezbędną do
uzyskania nowych, czasochłonnych pozwoleń, na posadowienie zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z
parownicą?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający posiada pełną dokumentacje dotyczącą fundamentów pod zbiornik i parownicę.
Pyt. nr 2.
Czy Zamawiający jest właścicielem fundamentu i posiada dokumentację z której to wynika?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający jest właścicielem fundamentu i posiada wymaganą dokumentację, z której to wynika.
Pyt. nr 3.
Prosimy o podanie rozstawu śrub mocujących zbiornik i parownicę. W sytuacji posadowienia identycznego
zbiornika z identycznym rozstawem kotew nie jest wymagane nowe zezwolenie na budowę .
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 2 wzoru treści umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, w których będą realizowane dostawy oraz montaż
zbiornika kriogenicznego. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej,
na której m.in. będzie mógł dokonać pomiaru rozstawu śrub mocujących zbiornik i parownicę. Zamawiający w
tym zakresie nie jest ekspertem i odstępuje od takich pomiarów.
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Pyt. nr 4.
Czy fundament pod zbiornik i parownicę jest płytowy czy punktowy ?
Odpowiedź Zamawiającego
Fundament pod zbiornik i parownicę jest płytowy.
Pyt. nr 5.
Czy zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której mógłby w zgodzie z
dbałością o bezpieczeństwo pacjentów zasilać Szpital w tlen medyczny podczas gdy może nie dysponować
zbiornikiem na ciekły tlen medyczny, czyli w czasie 3 dni zaproponowanych na instalację zbiornika?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający posiada rampę butlową zgodną z normą PN-EN ISO 7396-1.
Pyt. nr 6.
Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Formularzu Umowy:
a) W § 5 ust 4 prosimy o wykreślenie w całości i wpisanie w to miejsce „Przeniesienie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iż
Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na
piśmie o tym fakcie”.
b) W § 9 ust 1b i 1c prosimy o zmianę z „wynagrodzenia umownego brutto” na „niezrealizowanej części
umowy brutto”
Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź dotyczy projektu umowy w zakresie zadania nr 1 i 2.
a) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust 4 wzoru treści umowy. Zapis znajdujący się w
umowie, jest zapisem wynikającym bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i
Zamawiający w tym zakresie nie ma na to wpływu oraz jest zobligowany do jego przestrzegania.
b) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust 1b i 1c.
Pyt. nr 7.
Prosimy o dopisanie w Formularzu cenowym dla zadania nr 1 pozycji „Montaż zbiornika wraz z parownicą,
osprzętem i panelem przyłączeniowym”. Usługa ta nie może być wliczona w dzierżawę zbiornika, ponieważ te
dwie pozycje objęte są innymi stawkami podatku VAT. Ukrywanie usługi objętej podatkiem VAT 23% w
usłudze objętej podatkiem VAT 8% może pociągać za sobą negatywne skutki zarówno po stronie
Zamawiającego jak i Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
W przypadku gdy wystąpi montaż zbiornika wraz z parownicą, osprzętem i panelem przyłączeniowym,
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji Formularza cenowego o powyższe pozycje.
Pyt. nr 8.
Prosimy o określenie, czy istnieje możliwość wjazdu z dostawą gazów do Zamawiającego pojazdem o
dopuszczalnej masie całkowitej 40t, promieniu skrętu 15m a droga dojazdowa ma szerokość min 4m? Jeśli nie
ma możliwości wjazdu przytoczoną wcześniej wielkością pojazdów, prosimy o określenie możliwości
wjazdowych i manewrowych podając odpowiednio, wysokości, szerokości, możliwe promienie skrętu oraz to,
czy pojazd ma być „samowyładowczy” czy może Zamawiający dysponuje wózkiem widłowym.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie ma możliwości wjazdu z dostawą gazów do Zamawiającego pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej
40t i szerokości 4m.
Zamawiający posiada możliwość wjazdową pojazdu z dostawą gazów kriogenicznych o dopuszczalnej masie
całkowitej do 30t, promieniu skrętu 12m i szerokości wjazdu 4,00m, a w przypadku dostawy gazów sprężonych
(w butlach) Zamawiający posiada możliwość wjazdową pojazdu z dostawą gazów kriogenicznych o
dopuszczalnej masie całkowitej do 15t, promieniu skrętu 12m i szerokości wjazdu 3,80m. Pojazd ma być
samowyładowczy. Zamawiający nie dysponuje wózkiem widłowym.

Pyt. nr 9.
W punkcie 13.2.2. SIWZ widnieje ewidentna nieścisłość. Prosimy o poprawienie brzmienia tego punktu na
właściwe.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 13.2.2. akapit pierwszy który otrzymuje
brzmienie:
„W zakresie kryterium termin płatności, Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego
niż 30 dni i nie dłuższego niż 60 dni. Zaoferowanie terminu płatności krótszego niż 30 dni i/lub dłuższego niż
60 dni, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy”.
Pozostała treści rozdziału 13 SIWZ pozostaje bez zmian.
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