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Nr postępowania ZP/8/2020/ZO                                                                                                        Trzebnica, 09.04.2020 r. 

 

 

ODPOWIEDZI  

na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert. 

 

 

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: sukcesywną dostawę gazów medycznych oraz technicznych. 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1.                                           

Rozumiemy, że czystość powietrza sprężonego syntetycznego na poziomie 4.5 jest wystarczająca. Prosimy o 

potwierdzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 2. 

Proszę o dopisanie w formularzu asortymentowo-cenowym dla pakietu nr 5 pozycji „transport tlenu 

medycznego ciekłego” w j.m. – dostawa, oraz pozycji „montaż zbiornika wraz z parownicą” (z powodu różnych 

stawek podatku VAT na tę usługę i na pozostałe pozycje z tego pakietu). Brak zmiany może pociągać za sobą 

negatywne skutki Skarbowe zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający nie posiada instalacji odgromowej dotychczas użytkowanego zbiornika na ciekły tlen i 

użytkuje go bez podłączenia do tej instalacji ? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada.  

  

Pytanie nr 4. 

Jeśli Zamawiający posiada instalację odgromową dotychczas użytkowanego zbiornika na tlen medyczny, 

prosimy o zmianę zapisu na „Wykonawca podłączy zbiornik do istniejącej instalacji odgromowej”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dot. wymagań w formularzu asortymentowo-cenowym (patrz pismo 

pn. „Modyfikacja zaproszenia do składania ofert”). 

 

Pytanie nr 5. 

Czy w zdaniu „Połączenie z rezerwowym źródłem instalacji tlenu z istniejącą rozprężalnią butlową” należy 

rozumieć, iż zbiornik po zamontowaniu należy podłączyć do istniejącej w jego pobliżu ( 2 - 4m) instalacji która 

jest połączona z rezerwowym źródłem zasilania ? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie nr 6. 

Prosimy o wykreślenie zwrotu „Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego 

ciekłego na czas naprawy zbiornika”. Żaden z Wykonawców nie będzie posiadał na stanie magazynowym 

rezerwowego zbiornika o wartości około 100 000,00 PLN tylko dlatego, że może kiedyś się przyda na czas 

naprawy a może nie. Jeśli zbiornik będzie się dało naprawić, będzie naprawiony, jeśli naprawa nie będzie 

możliwa, będzie wymieniony na inny. Na czas naprawy Zamawiający na pewno posiada awaryjne i rezerwowe 

źródło zasilania zgodnie z obowiązującą Normą PN-EN ISO7396-1:2007.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 
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Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający przewidział przy określaniu przewidywanej wartości zamówienia znaczący wzrost kosztów 

produkcji gazów a co za tym idzie ich cen, spowodowany ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej w ciągu 

ostatniego roku ?  

Odpowiedź: Zamawiający określił szacunkową wartość zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Pytanie nr 8. 

Prosimy o zmianę okresu trwania Umowy z 3 lat na 1 rok. W obecnej sytuacji niemożliwe jest oszacowanie 

kosztów a tym samym zaproponowanie cen na tak długi okres czasu. Wykonawca nie może szacować cen w taki 

sposób aby za rok lub dwa realizować dostawy ze stratą. Rzetelne oszacowanie kosztów na tak długi czas nie jest 

możliwe, więc Wykonawca, jeśli będzie zmuszony do zaproponowania cen które będzie zmuszony utrzymać 

przez kolejne trzy lata, może się finalnie okazać, że zaproponował je na zbyt wysokim poziomie, a może na zbyt 

niskim. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy (patrz pismo pn. „Modyfikacja zaproszenia do składania 

ofert”). 

 

Pytanie nr 9. 

Zapewne Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach dla pakietu nr 1 ze zwykłymi/standardowymi zaworami. 

Prosimy o potwierdzenie.  

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie nr 10. 

Prosimy o zmianę terminu płatności z „od otrzymania faktury” na „od dostarczenia towaru i  wystawienia 

faktury”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

Pytanie nr 11. 

Dla pakietu nr 1: dwutlenek węgla w butlach zawsze jest w postaci ciekłej a nie gazowej sprężonej. Prosimy o 

wykreślenie słowa sprężony i określenie, czy dwutlenek węgla medyczny ma być stosowany do laparoskopii czy 

do krioterapii ? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym (patrz pismo pn. „Modyfikacja 

zaproszenia do składania ofert”). 

 

Pytanie nr 12. 

Czy Zamawiający przewidział przy określaniu przewidywanej wartości zamówienia znaczący wzrost kosztów 

produkcji gazów a co za tym idzie ich cen, spowodowany ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej w ciągu 

ostatniego roku ?  

Odpowiedź: Zamawiający określił szacunkową wartość zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Pytanie nr 13. 

Prosimy o zmianę terminu płatności z „od otrzymania faktury” na „od dostarczenia towaru”, „wystawienia 

faktury” lub „daty sprzedaży”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie nr 14. 

Proszę o potwierdzenie, że  „oraz rozładować na własny koszt” nie dotyczy jakichkolwiek czynności wewnątrz 

magazynu butlowego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 15. 

Proszę o wykreślenie ze wzorów Umów fakturowania za dostawę towaru jednorazowo w rozliczeniu 

miesięcznym oraz zgodę na fakturowanie za produkty po każdej dostawienatomiast za dzierżawę opakowań 

jednorazowo w rozliczeniu miesięcznym.   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  
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Pytanie nr 16. 

Proszę o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni tak jak to było dotychczas. Termin płatności nie jest 

nieoprocentowanym kredytem, od udzielania którego są wyspecjalizowane   instytucje, a czasem na dokonanie 

operacji księgowo-bankowych, na które to 30 dni jest czasem wystarczającym. W razie pozostawienia 60 

dniowego terminu płatności należy się oczywiście liczyć z wliczeniem kredytowania w ceny gazów i usług.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

Pytanie nr 17. 

Prosimy o zmianę z „Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” Na „Za 

datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy  Wykonawcy.” W przypadku braku zgody, 

dla zachowania logiki i równego traktowania Stron Umowy prosimy o dopisanie do Umów zwrotu „Za datę 

dostarczenia towaru uważa się datę  wydania towaru z magazynu Wykonawcy”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

Pytanie nr 18. 

W celu równego traktowania Stron Umowy prosimy o dopisanie we wzorach Umów następujących zapisów: 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:  

-  z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia określonego w (i tu odpowiedni 

paragraf/ustęp). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

Pytanie nr 19. 

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:  

- trzykrotnej nieterminowej realizacji płatności za towary lub usługi przekraczających 3 dni od daty ich płatności, 

pod warunkiem, że wcześniej Zamawiający został powiadomiony o stwierdzonych naruszeniach będących 

przyczyną odstąpienia od umowy,  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie nr 20. 

Prosimy o dopisanie we wzorach następującego paragrafu: 

Siła Wyższa  

1. Jeżeli jedna ze stron nie będzie mogła wykonać zobowiązań wynikających z Umowy ze względu na zdarzenie 

lub okoliczności będące wynikiem Siły Wyższej, może bez ponoszenia odpowiedzialności zawiesić lub przerwać 

realizację obowiązków umownych ( poza wymaganymi płatnościami ) na okres istnienia takich okoliczności.  

Wprowadzenie powyższych zmian do SIWZ umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę 

Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że z art. 471 Kodeksu Cywilnego wynika, że dłużnik nie jest obowiązany do 

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jest ono 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, co może obejmować również wypadki siły 

wyższej. W związku z tym nie zachodzi potrzeba odrębnego regulowania kwestii siły wyższej w umowach i 

dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do składania ofert.  

 

 

Pytanie nr 21. 

Czy  fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim 

elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania 

mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma być jednoelementowy, 

nierozkręcalny  tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć 

dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności  całego układu do 

podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel 

medyczny)  może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może 

doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy. 

Odpowiedź: Tak. Ma być jedno elementowy – nierozkręcany.   
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Pytanie nr 22. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i 

podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w 

sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu 

dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja 

obsługi)? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie nr 23. 

Czy pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu 

podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma posiadać 

odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym  certyfikatem 

wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 

złożenia w wyznaczonym terminie wymienionego powyżej certyfikatu?   

Odpowiedź: Osoba która będzie szkolić personel Zamawiającego powinna posiadać odpowiednią wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza ale  nie wymaga certyfikatu.  

 

Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny 

gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. zawór dozujący/ustniki/maski/zawory 

wydechowe, dodatkowe filtry mają być  wolne od BPA?  BPA (Bisfenol A) –  związek chemiczny z grupy fenoli, 

stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. 

Doniesienia literaturowe wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na 

pracę tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego, oferenci zobowiązani będą do  przedłożenia certyfikatów Producentów, potwierdzających brak 

BPA w  ich produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu? 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 25. 

Czy  w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby  

zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów  medycznych tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 

50% N2O) oraz pozostałe części składowe systemu np. maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z 

ustnikiem, pochodziły od jednego producenta?  lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów 

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z 

zaoferowanym  osprzętem jednorazowym. 

Odpowiedź Jeżeli od innego producenta to Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu 

dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym. 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu.  

  

                                            

                                                                                                                                           Z poważaniem, 

 

                                                                                                                 p.o. dyrektor 

                                                                                            Mariusz Misiuna 
 

 


