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                                                                               Kolno, dnia 13.06.2014r.
Sz.O./SAG/41/           /14

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika 
o pojemności 3 000 l – 4 000 l oraz gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem 
butli  w  3  pakietach  dla  potrzeb  Szpitala  Ogólnego  w  Kolnie;  znak  przetargu 
Sz.O./SAG/41/03/14.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.)  w  związku  z 
zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia:

Pytanie Nr 1 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej 
z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny 
element  przedmiotu  zamówienia  -  zawór dozujący był  zaoferowany w opcjach z przewodem o 
długościach: 3m, 5m lub 6 m? Co zapewni nie tylko mobilność pacjentce ale stanowić też będzie 
ułatwienie pracy personelowi medycznemu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 2 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  wykonawcy  zaoferowali  do  podawania  mieszaniny  urządzenie 
wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, 
w  których  użyty  zawór  dozujący nie  eliminuje  konieczności  jego  dezynfekcji/sterylizacji  po 
każdorazowym użyciu?  Wyeliminuje to niebezpieczeństwo epidemiologiczne  w odniesieniu do 
pacjentów, którzy poddawani są terapii oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, które są 
nieujęte  w cenie  przedmiotu  zamówienia? Aby  Zamawiający  nie  miał  wątpliwości  ,  czy  dany 
Oferent  spełnia  dany  punkt  sugerujemy  wprowadzenie  wymogu  załączenia  do  oferty 
oświadczenia  /certyfikatu  producenta,  który  potwierdzi  niniejsze  oraz  zapis  ,  który  widnieje  w 
załączniku nr 2 do SIWZ pod tabelą cenową.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie Nr 3 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
W związku z tym,  że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie  za szkodliwe z 
punktu  widzenia  kobiety  ciężarnej  oraz  płodu,  czy  Zamawiający  nie  uważa  za  wskazane  aby 
wyeliminować możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyrobów 
(urządzenia  do  podawania  mieszaniny  gazów  lub  ich  części  składowe)  zawierające  rzeczony 
związek chemiczny?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego 
przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane 
urządzenie nie zawiera ftalanów.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5 - Dotyczy Pakietu Nr 3. 
DOTYCZY zawór dozujący: mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz  89 ust. 1 
pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art.  93 ust.  1 pkt 7 
ustawy PZP tj.  prowadzenie  przedmiotowego  postępowania  o  zamówienie  publiczne  zgodnie  z 
zasadami  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  mając  na  względzie 
porównywalność  i  właściwą  ocenę  ofert  co  do  zgodności  ich  treści  z  treścią  SIWZ,  czy 
Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca/Oferent  w  składanej  ofercie,  był  zobowiązany,  pod 
rygorem odrzucenia oferty,  do dołączenia  instrukcji obsługi  w języku polskim wydanej przez 
producenta  do  konkretnego,  zaoferowanego  produktu,  która  to  potwierdzi  wymogi 
wyszczególnione  w  SIWZ  pod  tabelą  oraz  wymogi  wprowadzone  po  odpowiedziach  na 
pytania?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
W punkcie 6.6. SIWZ Zamawiający nie określił dokumentacji, jaka powinna być złożona w ofercie 
dla potwierdzenia spełnienia wymagań  w odniesieniu do pakietu nr 3. Czy dla mieszaniny, która 
jest produktem leczniczym tak jak dla tlenu i podtlenku azotu winna być dołączona dokumentacja 
tj.  wymieniona  w punkcie 6.6 ppkt 1 a dla  ustników i zaworu dozującego będących wyrobem 
medycznym  winna być  dołączona  dokumentacja  taka  jak  wymieniona  w punkcie  6.6 ppkt  2 ? 
Pozwoli  to  na  zweryfikowanie  zgodności  oferty z  wymogami  zawartymi  w SIWZ a zwłaszcza 
wyszczególnionych pod tabelą cenową i pomoże we wskazaniu w jej treści cech identyfikujących 
oferowany asortyment a nie będzie jedynie deklaracją, że przedmiotem dostawy ma być jakiś bliżej 
nieokreślony  wyrób/produkt  w  stosunku  do  którego  weryfikacja  spełnienia  posiadania  lub  nie, 
parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą. Prosimy 
o wprowadzenie wymogu dołączenia dokumentów do oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis:

• w punkcie 6.6. ppkt.1) SIWZ poprzez dopisanie „oraz mieszaniny gazów”.
• w  punkcie  6.6.  ppkt.  2)  SIWZ poprzez  dopisanie  „i  ustników  i  zaworu  dozującego 

wymienionych w Pakiecie Nr 3”.
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Pytanie Nr 7 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskimi przeróbkami butli do gazów medycznych 
polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno 
personelu  szpitala  jak  i  pacjentów,  zamawiający  wymaga  aby  wykonawcy  oferujący  butle 
wyposażone w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia 
oferty  do  dołączenia  rysunków  technicznych  butli  zarejestrowanych  w  Urzędzie  Rejestracji 
Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  jako  opakowania 
bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 8 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Prosimy aby Zamawiający podczas składania ofert  w pakiecie nr  3 wymagał od Wykonawców 
dołączenia oświadczenia albo stworzenia dodatkowej kolumny w załączniku nr 2  z podaniem nr 
katalogowego dla pozycji: 1-gaz, 3-stojak, 4-zawór dozujący, 5-ustnik z filtrem, które zostaną 
zaoferowane w postępowaniu i będą po podpisaniu umowy dostarczane/dzierżawione.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Wnoszący zapytanie  Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dopuszczenia dostawy gazu 
medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% w butlach o pojemności 11 litrów 
(3,23 m3) oraz 
Jest  to  produkt  równoważny  (nazwa  handlowa  KALINOX) do  gazu  medycznego  o  nazwie 
handlowej ENTONOX.
Zwracam się z prośbą o modyfikacje  opisu przedmiotu Zamówienia i umożliwienie złożenia oferty 
na produkt równoważny do ENTONOX gaz do znieczuleń w butlach o poj. 10 l.
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć gaz do znieczuleń o właściwościach nie gorszych 
niż gaz Entonox - lecz z zachowaniem parametru czasu podawania, który nie powinien być dłuższy 
niż 1 godz. z nadzorem lekarskim i bez potrzeby kontrolowania morfologii krwi.
 Ponadto informuję, że cały zestaw zaworu oddechowego wraz z ustnikiem lub maską oraz filtrem 
antybakteryjnym do podawania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50% (KALINOX™) jest 
tak skonstruowany, że uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza butlę o pojemności 11 litrów (3,23 m3), jednocześnie informuje, że nie 
podawał nazwy produktu jakiego wymaga i nie odnosi się do produktu równoważnego. 

Pytanie Nr 10 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę opisu zamówienia w zakresie czasu 
podawania mieszaniny
Zgodnie  z  charakterystyką  produktu  leczniczego,  czas  podawania  KALINOX™  nie  powinien 
przekraczać 60 minut ciągłej inhalacji. W przypadku położnictwa nie występuje ciągłe podawanie, 
lecz lek inhaluje się w sposób przerywany,  z wykorzystaniem zaworu na żądanie.  Tym samym 
pacjentka nie jest narażona na ciągłe wdychanie produktu leczniczego, zatem nie ma zastosowania 
60 minutowa granica czasu inhalacji.  Podawanie  ciągłe  dotyczy innych wskazań,  gdzie  pacjent 
wdycha  produkt  leczniczy  bez  przerwy,  nie  odstawiając  go  w  czasie  całego  trwania  bolesnej 
procedury medycznej. 
Zgodnie z charakterystyka produktu leczniczego KALIOX™: 
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Stosowanie  w  położnictwie:  inhalację  należy  zacząć  jak  najszybciej  po  wystąpieniu  skurczów 
porodowych,  zanim pojawi się ból.  Rodząca musi  oddychać  normalnie  podczas  skurczów i  nie 
hiperwentylować,  ze  względu  na  ryzyko  desaturacji  tlenu  pomiędzy  skurczami.  Inhalacja  musi 
zostać przerwana po ustąpieniu bólu.

W sytuacji  inhalacji  KALINOX™ w zastosowaniu  w położnictwie  pacjentka  nie  otrzymuje  w 
sposób  ciągły  produktu  leczniczego,  lecz  stosuje  go  wyłącznie  w  sposób  przerywany,  kiedy 
występuje  skurcz.  Po  osłabnięciu  skurczu  następuje  odstawienie  leku.  Metodologia  wygląda  w 
poniższy sposób: 

Inhalacja  powinna  rozpocząć  się  około  30-50  sekund  przed  kolejnym  skurczem  (jeśli  są  one 
regularne) lub w przypadku odczucia skurczu (jeśli są nieregularne). Skurcze monitorujemy przy 
użyciu KTG. 
Rodząca powinna oddychać normalnie podczas skurczu (aby uniknąć hiperwentylacji). Najbardziej 
skuteczne  są  wdechy powolne  i  głębokie.  Podczas  drugiego etapu  porodu zalecane  są  2 lub  3 
głębokie wdechy przed każdym parciem.
Należy  zachować  stały  nadzór  medyczny  nad  rodzącą  w  trakcie  trwania  całego  procesu 
(utrzymywać kontakt słowny). 
Należy stale nadzorować saturację tlenu (np.: pulsoksymetr).
Należy zdejmować maskę (wyjmować ustnik) pomiędzy skurczami i oddychać normalnie. Nikt z 
wyjątkiem  rodzącej  lub  wykwalifikowanego  personelu  nie  może  przytrzymywać  zaworu  na 
żądanie. 

Dawkowanie  na  żądanie  lub  inaczej  samoregulacja  lub  przepływ  swobodny  na  żądanie 
charakteryzuje  się  tym,  że  urządzenie  do  podawania  (zawór  na  żądanie)  samo  reguluje 
automatycznie  przepływ dopasowując go do potrzeb  danego pacjenta  podczas  inhalacji.  Jest  to 
przepływ przerywany. Pacjent wykonując wdech otwiera zawór, pozwalając produktowi Kalinox 
wypływać  z  aparatury,  a  tym  samym  przyjmuje  go  przez  drogi  oddechowe.  Pobieranie  gazu 
następuje w płucach. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  zawór  dozujący  (oddechowy)  był  zarejestrowany  jako  wyrób 
medyczny?
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Pytanie Nr 12 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  ustniki  stosowane  wraz  zaworem  oddechowym  i  filtrem 
antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny?
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
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Pytanie Nr 13 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  maski  stosowane  wraz  zaworem  oddechowym  i  filtrem 
antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem,  były zarejestrowane jako wyrób 
medyczny?
Odpowiedź: 
W/w asortyment nie jest przedmiotem w toczącym się postępowaniu.

Pytanie Nr 14 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  filtry  antybakteryjne  stosowane  wraz  zaworem oddechowym  i 
ustnikiem,  jako  że  mają  bezpośredni  kontakt  z  pacjentem,   były  zarejestrowane  jako  wyrób 
medyczny?
Odpowiedź:
W/w asortyment nie jest przedmiotem w toczącym się postępowaniu.

Pytanie Nr 15 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga, aby filtry antybakteryjne stosowane wraz zaworem oddechowym i 
maską, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem,  były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
Odpowiedź:
W/w asortyment nie jest przedmiotem w toczącym się postępowaniu.

Pytanie Nr 16 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga, aby zawór dozujący składał się z części, które są w razie uszkodzenia 
wymienne  i  mogą  być  cyklicznie  serwisowane  bez  konieczności  wymiany  całego  zaworu 
dozującego  na nowy?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia,  że dzierżawione zawory dozujące muszą  być  sprawne przez cały okres 
obowiązywania umowy.

Pytanie Nr 17 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga,  aby butla,  w której znajduje się mieszanina tlenu i  podtlenku azotu 
50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 18 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga dostawy produktu w butlach 11 litrowych (3,23 m3) w celu ograniczenia 
kosztów transportu i dzierżawy?
Odpowiedź:
Zamawiający w pytaniu Nr 9 dopuścił butlę o pojemności 11 litrów (3,23 m3).

Pytanie Nr 19 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga  podawania  produktu  leczniczego  (mieszanki  tlen  i  podtlenek  azotu 
50%/50%) z użyciem maski, w celu uzyskania lepszego efektu przeciwbólowego?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.
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Pytanie Nr 20 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga, aby istniała możliwość podłączenia pomiędzy ustnik a zawór dozujący 
przystawki do przewodu odprowadzającego gaz wydychany w celu usunięcia  go z najbliższego 
otoczenia pacjenta oraz personelu medycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 21 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  konstrukcja  zaworu  dozującego  uniemożliwiała  powrót 
wydychanego gazu wprost w twarz pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 22 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający będzie używał mieszaninę w ten sposób, że pacjentka będzie wdychać lek w 
sposób ciągły, bez przerwy, czyli, że ustnik/maska będzie w sposób nieprzerwany utrzymywana w 
ustach/na  twarzy  pacjentki  czy  też  inhalacja  następować  będzie  cyklicznie,  z  przerwami  wraz 
pojawiającym się bólem lub skurczem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że sposób używania mieszaniny gazów nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania

Pytanie Nr 23 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający  dopuszcza,  aby wydychana  przez  pacjenta  mieszanka  gazów była  kierowana 
bezpośrednio na twarz pacjenta, zwiększając tym samym ekspozycję pacjenta na gaz wydychany?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 24 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy w celu ochrony personelu medycznego i pacjenta przed ekspozycją na wydychany podtlenek 
azotu, znajdujący się w wydychanym przez pacjenta powietrzu, zamawiający wymaga, aby zestaw 
z  zaworem  dozującym  był  wyposażony  w  adapter  umożliwiający  podłączenie  przewodu 
odprowadzającego gaz wydychany? Zwiększone stężenie podtlenku azotu w pomieszczeniu może 
powodować skutki niepożądane u personelu medycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 25 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  dostawca  zaoferował  ustniki  z  filtrem,  będące  wyrobem 
medycznym, które będą używane przez pacjentów, czy zawór wylotowy?
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Pytanie Nr 26 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (zespół zaworu wdech oraz  zaworu pacjenta) był  
skonstruowany w taki sposób, żeby  zapobiegał, aby wydychane powietrze powróciło do zaworu 
dozującego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.
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Pytanie Nr 27 - Dotyczy Pakietu Nr 3.
Czy  zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  dołączył  do  oferty  instrukcję  obsługi  zaworu 
dozującego (zaworu na żądanie)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie.

Pytanie Nr 28 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący  zapytanie  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  podanie  parametrów  technicznych 
zbiornika  i  parownicy  aktualnie  posadowionych  na  terenie  Szpitala  Ogólny  w  Kolnie  przy  ul. 
Wojska Polskiego 69.
Odpowiedź:
Parametry eksploatacyjne zbiornika dzierżawionego:
– substancja robocza – tlen ciekły
– pojemność brutto – 3000 dm3

– pojemność netto – 2850 dm3 
– maksymalne ciśnienie robocze – 1,85 MPa
– temperatura robocza - (-183ºC
– najwyższa zdolność wytwórcza gazu – 80 Nm3/h (przy pracy 8 godzin /dobę)
– wydajność parownicy - 80 Nm3/h (przy pracy 8 godzin /dobę)

Pytanie Nr 29 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele 
rozprężania tlenu? 
Odpowiedź:
Panele rozprężania tlenu podlegają podmianie.

Pytanie Nr 30 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie 
tylko sam panel redukcji?
Odpowiedź:
Osprzęt przyłączy do butli nie podlega podmianie.

Pytanie Nr 31  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący  zapytanie  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  podanie  danych  technicznych 
fundamentów,  na  których  posadowione   są   stacje  zgazowanie  ciekłego  tlenu  medycznego 
(parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).
Odpowiedź:
Zbiornik posadowiony będzie na płycie fundamentowej, żelbetonowej o wymiarach 4,0 x 4,0 m, 
grubość płyty wynosi 60 cm, wykonana ona będzie na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm i  
podsypce z pospółki o grubości 40 cm.

Pytanie Nr 32  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do 
rozładunku zbiorników z ciekłym tlenem medycznym?
Odpowiedź:
Zabezpieczenie zasilania typu z-SLS/CB/3; P-304-100 A; kabel: YDAY 5 x 25.
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Pytanie Nr 33 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej 
drogi/dróg  dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc  rozładunku ciekłych i sprężonych gazów 
medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający  załącza  scan  mapy  i  zamieszcza  ją  na  stronie  internetowej  jako  załącznik  do 
wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 34 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy  na  terenie  Szpitala  oraz  na  drogach  dojazdowych  do  Szpitala  występują 
ograniczenia/utrudnienia w dojeździe dużych pojazdów (np. cysterna DMC 40T) ?
Odpowiedź:
Nie występują ograniczenia/utrudnienia w dojeździe.

Pytanie Nr 35  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Jak są ogrodzone i oświetlone stacje zgazowania tlenu?
Odpowiedź:
Stacje  zgazowania  tlenu  ogrodzona  jest  siatką  stalową  ocynkowaną  w  ramach  stalowych  z 
kątownika, mocowanych do słupków stalowych wysokości 1,90 m, zainstalowane są trzy lampy: 2 
lampy halogenowe z czujnikiem ruchu i jedna lampa sodowa – zmierzchowa.

Pytanie Nr 36  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników 
ciekłego tlenu medycznego ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie Nr 37  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii instalacji/rurociągu 
od  stacji  zgazowania  ciekłego  tlenu  medycznego  do  „instalacji  zasilającej  wewnętrzną  sieć 
zaopatrzenia klienta”:
a.) Jaka jest średnica obecnej instalacji, 
b.) Planowana ilość metrów bieżących dla tej instalacji,
c.) Rodzaj wykonanej instalacji (rurociąg podziemny, rurociąg naziemny, rurociąg po elewacji 

budynku, rurociąg na estakadzie, tc 
d.)Czy Zamawiający jest właścicielem instalacji.
Odpowiedź:

a) średnica obecnej instalacji 22mm,
b) brak danych,
c) rurociąg podziemny,
d) Zamawiający jest właścicielem instalacji.

Pytanie Nr 38  - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Z  czego  ma  się  składać  instalacja  przełączeniowa  (wymagania  techniczne  w  postaci:  średnica 
zaworów, ilość zaworów, dodatkowe oprzyrządowanie) – gdzie ma być zlokalizowana, oraz czy na 
czas jej montażu szpital będzie niezależnie oraz w bezpieczny sposób zasilany z alternatywnego 
źródła tlenu medycznego.
Odpowiedź:
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Instalacja zbiornika i panelu rozprężania ma być podłączona pod istniejącą instalację wykonaną z 
rury miedzianej ø 22 mm. Szpital posiadać będzie zasilanie z alternatywnego źródła tlenu.

Pytanie Nr 39 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie urządzeń/części instalacji etc. 
,które są własnością Zamawiającego a które własnością aktualnego Dostawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że własnością aktualnego Dostawcy jest zbiornik i parownica.

Pytanie Nr 40 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  znajdują  się  obiekty,  które  mogą  utrudnić  prace 
montażowe (linie wysokiego napięcia, estakady, drzewa itp.)?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie Nr 41 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy  w  promieniu  3  m  od  instalacji  są  zlokalizowane  obiekty,  gdzie  może  wystąpić  ryzyko 
penetracji gazu z instalacji (studzienki kanalizacyjne, zagłębienie terenu, czerpnie, otwory okienne 
itp.) ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie Nr 42 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy instalacja , do której będzie podawany gaz jest zbudowana z materiałów nieodpornych na niską 
temp. do – 40oC?
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że instalacja wykonana jest z rur miedzianych.

Pytanie Nr 43 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy w promieniu 5m od instalacji oraz na stanowisku rozładunkowym cysterny nawierzchnia jest 
wykonana z materiałów bitumicznych (asfalt)?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie Nr 44 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Czy w promieniu 15 m od instalacji znajdują się zbiorniki z subst łatwopalnymi lub są składowane 
materiały łatwopalne ( oleje, smary, drewno itp.) ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie Nr 45 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 
dni roboczych  i modyfikacje SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 46 - Dotyczy Pakietu Nr 1.
Wnoszący zapytanie  Wykonawca zwraca się  z prośbą o wydłużenie  terminu dostawy do 3 dni 
roboczych.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 47 - Dotyczy Pakietu Nr 2.
Wnoszący  zapytanie  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  podanie  informacji  czy  instalacja  jest 
zaprojektowana na przyjęcie butli 200 bar i do jakiego ciśnienia jest zaprojektowana.
Odpowiedź:
Instalacja jest zaprojektowana na przyjęcie butli 150 bar.

Pytanie Nr 48 - Dotyczy Pakietu Nr 2.
Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej 
drogi/dróg  dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc  rozładunku ciekłych i sprężonych gazów 
medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający  załącza  scan  mapy  i  zamieszcza  ją  na  stronie  internetowej  jako  załącznik  do 
wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 49 - Dotyczy Pakietu Nr 2.
Wnoszący  zapytanie  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wskazanie  jednorazowej   ilości 
zamawianych butli.
Odpowiedź:
Jednorazowej  ilości zamawianych butli wynosi ok.10 szt.

Pytanie Nr 50 - Dotyczy Pakietu Nr 2.
Wnoszący zapytanie  Wykonawca zwraca się  z prośbą o wydłużenie  terminu dostawy do 3 dni 
roboczych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 51 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
W umowie ró nie jest wskazywany Wykonawca, wi c proponuj  doprecyzowa  w celu unikni ciaż ę ę ć ę  
w tpliwo ci ą ś
- Zwany dalej „Wykonawc ” ą lub „Dostawc ”ą
Odpowiedź:
Zamawiający  w  Załączniku  Nr  6  do  SIWZ,  § 4  ust.  4  zmienia  wskazanie  „Dostawca”  na 
„Wykonawca”.

Pytanie Nr 52 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Prosz  o dopisanie poni szej tre ci w nag ówku Umowyę ż ś ł
„Stosownie  do  dokonanego  przez  Zamawiającego  na  podstawie  ustawy  z  dnia 
29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 53 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w  § 2, pkt 2 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień przekraczających ilości podane w 
poszczególnych pozycjach Załącznika Nr 1 do umowy w ramach maksymalnej kwoty,  o której 
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mowa  w  §  1  umowy„lecz  w  żadnym  przypadku  nie  więcej  niż  …….  w  ramach  jednego 
zamówienia”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 54 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 2, pkt 4 i dopisanie treści:  „pod warunkiem, że teren przeznaczony pod 
zainstalowanie  zbiornika  spełnia  wszelkie  wymogi  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz  dobrej 
praktyki  w  zakresie  objętym  niniejszą  umową,  w  szczególności  w  zakresie  bezpieczeństwa  i 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych prac bądź uzyskania pozwoleń 
nieprzewidzianych umową w celu bezpiecznego przeprowadzenia instalacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 55 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w  § 2, pkt 7
• Proponowałabym  dopisać  „potwierdzonego  e-mailem  lub  faksem”  i  wskazać  osobę/numer 

telefonu/maila/faksu, z którego będą przychodziły zgłoszenia, żeby uniknąć sytuacji, w której 
okaże się (jak w ust. 8), że dostawa była „niezamówiona”

• wnioskuję  o  wydłużenie  terminu  dostawy  do  3  dni  roboczych  albo  np.  liczenie  go  od 
potwierdzenia zamówienia lub dopisanie informacji , że zamówienie powinno zostać złożone 
najpóźniej do godziny 12:00,  aby mogło zostać zrealizowane w terminie

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 56 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 4, pkt 2
Wnioskuję o  dokładne zapisanie jakiego rodzaju dokument zostanie przekazany Zamawiającemu, 
żeby potem uniknąć wątpliwości czego Zamawiający oczekiwał i do czego Wykonawca mógł się 
zobowiązać.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 57 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 5, pkt 1
Je li chodzi o konkretne normy, którym ma odpowiada  przedmiot umowy wnosz  o wskazanieś ć ę  
konkretnych danych norm , których Zamawiaj cy da do wgl du ą żą ą
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 58 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 5, pkt 5
Wnoszę o usunięcie zapisu  "łącznie ze zmianą producenta towarów”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 59 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 6, pkt 1
Wnoszę o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 60 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 6, pkt 3
Wnoszę o zmianę sposobu liczenia terminu  zapłaty jako „uznanie rachunku Wykonawcy”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 61 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 6, pkt 7
„Zmiany w przypadkach,  o którym mowa w ust.  6 zostaną po uzgodnieniu i  po  obustronnym 
zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 62 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 7, pkt 1.1 oraz 1.2 
Proponowałabym zmienić na „Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej ….”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 63 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 7, pkt 3
Wnoszę o usunięcie tego zapisu 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 64 - Dotyczy Załącznika Nr 6.
Modyfikacje zapisu w § 10
„Wszelkie  spory,  jakie  mogą  powstać  na  gruncie  niniejszej  umowy  strony  będą  starały  się 
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nie rozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez 
sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Powoda”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 65 - Dotyczy Załącznika Nr 7.
Modyfikacja zapisów w § 1
Jeśli  gaz będzie wykorzystywany na potrzeby własne Zamawiającego i  nie będzie przedmiotem 
dalszej poddzierżawy to proponowałabym wszędzie zmienić „dzierżawę” na „najem”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający dokonuje w 
dniu 13.06.2014r. zmiany treści SIWZ oraz Załącznika Nr  6 i 7 do SIWZ. 
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1. Zamawiający zmienia zapis:
a) w punkcie 6.6. ppkt.1) SIWZ poprzez dopisanie przed kropką „oraz mieszaniny gazów”.
b) w  punkcie  6.6.  ppkt.  2)  SIWZ  poprzez  dopisanie  przed  kropką „i  ustników  i  zaworu 

dozującego wymienionych w Pakiecie Nr 3”.
2. Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ, § 4 ust. 4 zmienia wskazanie „Dostawca” na 

„Wykonawca”.
3. W załączniku Nr 6 i 7 do SIWZ w § 5, pkt 5  usuwa zapis "łącznie ze zmianą producenta 

towarów”
4. W pkt. 3 ppkt. 10) SIWZ zmienia zapis:

Z:
10)  Zmiany  w  przypadkach,  o  którym  mowa  w  ppkt.  9  zostaną  po  uzgodnieniu  i  po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 
Na:
10)  Zmiany  w  przypadkach,  o  którym  mowa  w  ppkt.  9  zostaną  po  uzgodnieniu  i  po 
obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.. 

5. W Załączniku Nr 6 do SIWZ w  §6, pkt 7 zmienia zapis:
Z:

7.  Zmiany  w  przypadkach,  o  którym  mowa  w  ust.  6  zostaną  po  uzgodnieniu  i  po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 

Na:
      „7.  Zmiany w przypadkach,  o  którym mowa w ust.  6  zostaną po uzgodnieniu i  po     

obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.”

6. W Załączniku Nr 7 do SIWZ w §7,  pkt 7 zmienia zapis:
Z:

7.  Zmiany  w  przypadkach,  o  którym  mowa  w  ust.  6  zostaną  po  uzgodnieniu  i  po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 
Na:
„7.  Zmiany  w  przypadkach,  o  którym  mowa  w  ust.  6  zostaną  po  uzgodnieniu  i  po 
obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy.”

7. W pkt. 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:
Z:
„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO Z 

DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA O POJEMNOŚCI 3 000 L – 4 000 L ORAZ GAZÓW 

MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ I TRANSPORTEM BUTLI W 3 PAKIETACH 

DLA POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

nie otwierać przed dniem 16.06.2014r. Godz. 1130.

Na:
      

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO Z 

DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA O POJEMNOŚCI 3 000 L – 4 000 L ORAZ GAZÓW 

MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ I TRANSPORTEM BUTLI W 3 PAKIETACH DLA 

POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

− nie otwierać przed dniem 18.06.2014r. Godz. 1130.
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8. Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1) Ofertę w opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej  napisami stosownie do wskazań z punktu 10 
ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 18.06.2014r. do godz. 1100 w Sekretariacie 
Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 
dniu 18.06.2014r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert 
jest jawne.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z 
art 12a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin 
składania  ofert do  dnia 18.06.2014r.  do godz.  11:00.  Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na 
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 18.06.2014r. godz. 1130 w siedzibie 
Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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