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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 
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 / 2017.   Nr ogłoszenia - 25534 - 15.02.2017r 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Grupa I poz. 1 Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania dwutlenek węgla medycznego 

konfekcjonowanego powszechnie w butlach a’ 7,5 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Grupa II poz. 6, 7, 8 Czy w przypadku butli z tlenem medycznym min 99,5%, Zamawiający wymaga butli tlenowej 

aluminiowej o pojemności wodnej 2 litry, 5 litrów, 10 litrów o ciśnieniu 200bar z zaworem zintegrowanym tzn. 

wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butla) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr 

wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski 

tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń 

przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

W związku z omyłką w odpowiedzi na zapytanie nr. 22 z dnia 20.02.2017r Zamawiający modyfikuje odpowiedź: 
 

Stan przed modyfikacją 

 

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

powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Stan po modyfikacji 

 

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

powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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