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Nasz znak: ZP.271-76.11/2016                               Kraków, 9.03.2016 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę gazów medycznych i technicznych

ZP 11/2016

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na
Skarpie 66 odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1
Czy Zamawiający  wymaga  realizowania  dostaw tlenu  medycznego-butle  2  i  5  l,  w butlach
aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar z
wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia,
przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej
lub  kaniuli  donosowej  oraz  system  szybkiego  łączenia  w  systemie  AGA  do  podłączenia
urządzeń  przenośnych  wymagających  dostarczenia  tlenu  medycznego-  np.  respirator  lub
inkubator  transportowy,  posiadających  manometr  lub  cyfrowy  wyświetlacz  z  inteligentnym
systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli) 
- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący: 
- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% 
- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
Butle posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności 
używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach 
wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
Wykorzystanie  takich  butli  pozwala  na  oszczędności  w  wydatkach  na  zakup  reduktorów
butlowych  oraz  ich  serwisowanie.  Nie  wymagają  one  również  dodatkowych  czynności  jak
wymiana reduktorów. Pozwalają na bardziej ekonomiczne wykorzystanie tlenu medycznego z
butli. Ze względu na większą zawartość tlenu medycznego w butli lepiej zabezpieczają oddziały
szpitalne w tlen medyczny sprężony. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2
Czy wymogiem Zamawiającego jest system  telemonitoringu do zdalnego i lokalnego nadzoru
zbiornika  kriogenicznego,  tj.  kompaktowe  urządzenie  do  zamontowania  na  płaszczu
zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie kontrolujące poziom cieczy
oraz  mierzące  ciśnienie  w  zbiorniku.  Wyposażone  w  wyświetlacz  ciekłokrystaliczny,
umożliwiający  czytelny  odczyt  parametrów  zbiornika  w  każdych  warunkach-  dzień/noc
(podświetlenie). Wyświetlające poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD z
możliwością  wyświetlania  w  skali  procentowej  lub  kilogramowej.  System  posiadający
możliwość  wysyłania  alarmów  na  podany  numer  komórkowy  serwisu  technicznego
Wykonawcy.
System  winien  zapewniać  bezobsługową,  ze  strony  Zamawiającego,  eksploatację  sieci
skroplonego tlenu ze zbiornika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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Pytanie 3
SIWZ pkt. 6 proszę o dopuszczenie zastosowania przełączania ramp butlowych za pomocą elektrozaworów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przełączania ramp butlowych za pomocą elektrozaworów. 
Zamawiający zmienia treść SIWZ (pkt. III.6 SIWZ) w tym zakresie.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowana SIWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

       
  ZATWIERDZIŁ:

                        Dyrektor Szpitala
    Dr med. Zbigniew J. Król


