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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000
euro na dostawę: gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa
zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ;
24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2014. Nr ogłoszenia - 40965 - 27.03.2014r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I
a)Bardzo proszę o rozdzielenie przedmiotu zamówienia w poz. 6 formularza cenowego (tlenu medycznego
sprężonego w butlach o poj. do 10 l) na osobne pozycje ze względu na różne objętości opakować ,ponieważ
cena jednostkowa zależna jest od zawartości gazu w butli.
b)Bardzo proszę o uwzględnienie w formularzu cenowym pojemność butli.
c)Do czego będzie używał Zamawiający dwutlenek węgla medyczny do zabiegów krioterapii czy laparoskopii?
d)Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze
syntetyczne?
Odpowiedź: a)Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ, b)Zamawiający uwzględni pojemność
butli, c) dwutlenek węgla medyczny będzie używany do zabiegów laparoskopii, d) Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Wzór Umowy (dotyczy Grupy I do II) & 7 pkt. 3 z treści : W przypadku stwierdzenia wad jakościowych
dostarczonego asortymentu Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady zawiadomi
Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią
odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić
całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może
dokonać zakupu u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku
rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 2 dni
roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
na treść:
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni
od daty stwierdzenia wady zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny.
Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku
rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie
odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego dostawcy, a różnicą
kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający
zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 2 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Rozdział I & 6 pkt.1.2. – SIWZ - Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi
iż wykonał lub jest w trakcie realizacji dostaw o wartości min. 200 000 PLN ciekłego tlenu wraz z dzierżawą
zbiornika o większej pojemności niż 6 ton (+/- 15 %)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

ZMIANA TERMINU
W związku z modyfikacją SIWZ przesuwa się termin składania ofert na dzień 11.03.2014r godz. 10:00,
termin otwarcia ofert 11.03.2014r godz. 10:00
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