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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą” 

 
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 11 września 2019  Prawo Zamówień Publicznych 

(podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania zakupowego, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Szpitala. 

 

 
Pytanie 1 

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par.1 ust.6 

Czy zamawiający przewiduje zmianę projektu umowy, poprzez dodanie postanowienia:  

"Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu oraz niewykonanie własnych 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, o ile takie opóźnienie lub niewykonanie będzie 

spowodowane przez czynniki od Stron niezależne, wywołane w szczególności zdarzeniami siły wyższej 

takimi jak: działania osób trzecich, blokady, strajk, uszkodzenie maszyny lub urządzenia, eksplozja, 

powódź, pożar, trzęsienie ziemi, awaria systemów łączności, brak możności zapewnienia energii 

elektrycznej, środków transportu lub istotnych dostaw, przepisy prawne, uniemożliwiające wykonanie 

części lub całości swoich zobowiązań umownych. Realizacja niniejszej Umowy zostanie zawieszona na 

czas trwania takiego zdarzenia, przy czym Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par.3 ust.1 ppkt.2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie co miał na myśli pisząc o 

zabezpieczeniu na czas montażu i demontażu zbiorników? 

W Załączniku nr 2 wykaz asortymentowo-cenowy mowa o zbiorniku do azotu ciekłego do krioterapii, 

a we wzorze umowy w par.3 ust.1 ppkt.2 o zbiornikach do tlenu medycznego i zabezpieczenia w tlen 

medyczny z wiązek typu Maxipack 16.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie treści poniższego punktu: 

“Dostawy  zbiornika do Zamawiającego wraz z oprzyrządowaniem, montażu i uruchomienia 

zbiorników w sposób gwarantujący prawidłową eksploatację, uzgodnienia z zamawiającym i 

właścicielem zbiorników obecnie dzierżawionych przez szpital dotyczących sposobu i terminu ich 

demontażu oraz montażu nowych zbiorników, zabezpieczenia Szpitala w dostawy tlenu medycznego i 

gazów na czas montażu i uruchomienia nowych zbiorników z rezerwowego źródła na koszt 

wykonawcy, uwzględniając zużycie tlenu medycznego w ilości 1 maxipack (16 butli b50 tlenu)  na 

dobę przez szpital, uzyskanie pozwolenia na eksploatację zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego, 

przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji 

zbiorników i urządzeń związanych z dostawą tlenu na oddziały szpitalne w terminie do 10 dni od daty 

zawarcia umowy. “ 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia dostaw do zbiornika na 

tlen medyczny, gdyż użytkuje jedynie wiązki z tlenem, które stanowią zabezpieczenie w razie 

awarii koncentratora tlenu, którym dysponuje Zamawiający. Powyższe zapisy maja szczególne 

zastosowanie do zbiornika azotu. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par.3 ust.4 

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakie konkretnie lokalizacje ma na 

myśli. Chcielibyśmy nadmienić, że Dostawca dostarcza produkty medyczne w wyznaczone jedno 

miejsce, gdzie niniejsze produkty są magazynowane. Dostawa na poszczególne oddziały odbywa się 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający określając lokalizację dla rozładunku maxipacków tlenu medycznego 

ma na myśli teren w obrębie koncentratora tlenu, znajdującego się przy ul. Kolejowej 1a. 

Rozładunek pojedynczych butli z tlenem medycznym ogranicza się ze strony Wykonawcy do 

przekazania ich obsłudze technicznej szpitala. Lokalizacja zbiornika na azot, a także 

usytuowanie maxipaców z tlenem medycznym zostały naniesione na załączony do niniejszych 

odpowiedzi plan sytuacyjny. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par.8 ust.3 ppkt.13 

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę treści powyższego punktu. 

Proponujemy zapis: 

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku braku 

wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy do czasu jej wykorzystania jednak nie dłużej niż na 6 

miesięcy. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy Załącznik nr 3 Wzór Umowy Dzierżawy par.2 

 

W Załączniku nr 2 wykaz asortymentowo-cenowy mowa o zbiorniku do azotu ciekłego do krioterapii, 

a we wzorze umowy dzierżawy w par.2 informacja o zbiornikach tlenu. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie treści poniższego punktu: 

“Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem zbiorników tlenu, wolnych od wad, posiadających 

ważne badania techniczne, dopuszczonych do używania na terenie RP.” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku dostaw tlenu medycznego zapis otrzymuje 

brzmienie: “Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem butli tlenu, wolnych od wad, 

posiadających ważne badania techniczne, dopuszczonych do używania na terenie RP.” 
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