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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 214000 
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 / 2020.   Nr ogłoszenia - 510792-N-2020 - 10.02.2020r 
 

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 Czy Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na 

dwutlenek węgla medyczny w butlach o poj. 7,5 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Bardzo proszę o uwzględnienie w formularzu 

cenowym pojemność  butli dla powietrza syntetycznego, tlenu technicznego oraz acetylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje powietrze syntetyczne 10 i 40L; tlen techniczny 40L; acetylen 40L 

3. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Do czego będzie używał Zamawiający dwutlenek 

węgla medyczny do zabiegów krioterapii czy laparoskopii? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje dwutlenek węgla medyczny będzie używany do zabiegów 

laparoskopii. 

4. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 

powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Wzór Umowy (dotyczy Grupy 1 i 2) & 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. Uzasadnienie: Termin 2 dni robocze jest zbyt krótkim czasem na rozpatrzenie reklamacji. 

Przeprowadzenie jakościowych badań produktu medycznego w niezależnym laboratorium jest czasochłonną 

procedurą. Wprowadzenie powyższych zmian do specyfikacji i umowy umożliwi nam złożenie oferty jak i 

równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 
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