
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

                      

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

  
                   Kraków, dnia 07.10.2008 r.

DOP – ZP 24/2008/435
                                     

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą, montażem i uruchomieniem stacji zgazowania oraz dzierżawą 

butli gazowych i naczyń do przechowywania azotu ciekłego wraz ze szkoleniem pracowników (7 osób), numer 
sprawy ZP 24/2008  

W związku z wniesieniem zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
1. Czy  Zamawiający  posiada  rampę  butlową  zgodną  z  normą  PN-EN-737.3  umożliwiającą  nieprzerwane 

zasilanie szpitala w tlen medyczny z butli podczas instalowania stacji zgazowania (zgodnie ze SIWZ nawet i 
przez okres  3 miesięcy,  ponieważ dotychczasowy dostawca w momencie przegrania przetargu zapewne 
zdemontuje swój zbiornik)?
Odpowiedź nr 1: TAK.

Pytanie nr 2:
2. Czy Zamawiający posiada jakieś awaryjne  źródło zasilania w przypadku ewentualnej  awarii  zasilania z 

butli, które będzie musiało być uruchomione na czas braku zbiornika?
Odpowiedź nr 2: TAK.

Pytanie nr 3:
3. Prosimy o zmianę, we wszelkich właściwych miejscach, zapisu mówiącego o awaryjnym czasie dostawy z 

„24godzin” na „2 dni robocze”, oraz zmianę z „72 godzin w dni robocze” na „3 dni roboczych”.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4:
4. Prosimy o  wykreślenie  ze  SIWZ w punkcie  VII  podpunktu  1b  i  1c  w całości.  Świadectwa  jakości  są 

wydawane do konkretnej partii butli i nie występują jako przykładowe, a dokumenty z dozoru technicznego 
(UDT) są wydawane po zainstalowaniu i uruchomieniu zbiornika. Ewentualnie prosimy o zastąpienie tych 
dokumentów stosownym oświadczeniem.
Odpowiedź  nr  4:  Zamawiający  modyfikuje  treść  pkt  VII  1b  i  1c  specyfikacji,  który  otrzymuje 
brzmienie:
1b) w zakresie poz. 1, 2, 3, 4, 8 załącznika nr 1 do specyfikacji: oświadczenie, że w momencie dostawy 
każda partia będzie posiadać odpowiednie atesty jakości;
1c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wszelkich wymogów technicznych dotyczących 
uruchomienia stacji zgazowania, w tym uzyskania niezbędnych zezwoleń.
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Pytanie nr 5:
5. Prosimy o poprawienie omyłki  w Załączniku nr 1 w tabeli nr 2 Dzierżawa. Prawdopodobnie w rubryce 

dotyczącej butli, powinno być 219000 butlodni (150 butli x 365 dni x 4 lata = 219000,00), a nie 1460 butli, 
oraz w rubryce dotyczącej naczyń do azotu ciekłego winno być 2920 butlodni (2 x 365 dni x 4 lata = 2920), 
a nie 1460.
Odpowiedź nr 5:  Zamawiający  popełnił  błąd w przeliczeniu ilości  butli,  w związku z powyższym 
tabela nr 2 załącznika nr 1 do specyfikacji otrzymuje brzmienie:

Tabela 2 - Dzierżawa
1 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lp Nazwa Przedm. Zamów. Ilość Cena jednost-
kowa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość brutto 
w zł

Iloczyn kol. 
4 i  5

Iloczyn kol.
7 i 6

Suma kol. 
7 i 8 

1. Butle (150szt. dziennie) 219000 
butli

2. Stacja zgazowania 1 szt.
3. Naczynia do przechowyw. 

azotu ciekłego (2 szt.)
2920 

butlodni
RAZEM

Pytanie nr 6:
6. Bardzo  prosimy o podanie  w jakim Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  i  z  jakiego  dnia  zostało 

opublikowane ogłoszenie dotyczące tego przetargu.
Odpowiedź  nr  6:  Zamawiający  informuje,  że  ogłoszenie  dotyczące  przedmiotowego  postępowania 
zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  02.09.2008  roku,   pod 
numerem 2008/S 169-226597.

Pytanie nr 7:
7. Prosimy o określenie min czystości argonu czystego (zał nr 1 tabela nr 2 pozycja nr 8).

Odpowiedź nr 7: Min. czystość argonu czystego -  N50.

Pytanie nr 8:
8. Prosimy o określenie pojemności zbiornika w litrach, oraz wydajności parownicy w Nm3/h jakich oczekuje 

Zamawiający.
Odpowiedź nr 8: 
Pojemność zbiornika: 6100 litrów. 
Wydajność parownicy: 160-180 Nm3/h.
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Pytanie nr 9:
9. Prosimy o zmianę jednostki miary transportu ciekłego azotu z „kg” na ”dostawa”, jednocześnie określając 

ilość dostaw.
Odpowiedź  nr  9:  Zamawiający  zmienia  jednostkę  miary  transportu  ciekłego  azotu  z  „kg”  na 
„dostawę” i w związku z tym tabela nr 3 załącznika nr 1 do specyfikacji otrzymuje brzmienie:

Tabela 3 - Transport
1 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lp Nazwa Przedm. Zamów. Ilość Cena jednost-
kowa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość brutto 
w zł

Iloczyn kol. 
4 i  5

Iloczyn kol.
7 i 6

Suma kol. 
7 i 8 

1. Transport butli za kurs 
niezależnie od ilości 
dostarczonych gazów

240 kursów

2. Transport ciekłego tlenu 600000 kg
3. Transport ciekłego azotu 96 dostaw

RAZEM

Pytanie nr 10:
10. Prosimy o zmianę we wszelkich właściwych miejscach zapisu dotyczącego terminu płatności z „min 30 dni 

od dnia otrzymania faktury” na „min 30 dni od daty sprzedaży”, lub „min 30 dni od daty dostawy”, lub „min 
30 dni od daty wystawienia faktury”. 
”Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu na min 10 dni przed terminem jej płatności”.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11:
11. Proszę o wprowadzenie następujących zmian w postanowieniach umowy:

a) W paragrafie 7 ust 3 prosimy o zmianę z „lub ich utraty” na „ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia”.
Odpowiedź nr 11a: Zamawiający wprowadza zapis jw., tym samym treść paragrafu 7 ust. 3 projektu 
umowy otrzymuje brzmienie:   „Odbiorca zobowiązuje się do naprawienia szkód wynikłych z 
niewłaściwego użytkowania dzierżawionego sprzętu (zbiornik, butle) lub jego utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia. Zaistniałe szkody winny być udokumentowane stosownym protokołem podpisanym przez 
obie strony”. 

b) W paragrafie 11 ust 2 prosimy o zmianę z „otrzymania zawiadomienia” na „rozpatrzenia reklamacji”. 
Odpowiedź  nr  11b:  Zamawiający  wprowadza  zapis  jw.,  tym  samym  treść  paragrafu  11  ust.  2 
projektu umowy otrzymuje brzmienie:
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„W  razie  stwierdzenia  wad  ukrytych  w  dostarczonych  materiałach  lub  ich  uszkodzeń  w  czasie 
transportu,  Odbiorca  wyśle  Dostawcy  niezwłocznie  zawiadomienie  wraz  z  protokołem 
stwierdzającym wady.  Dostawca zobowiązuje  się  niezwłocznie  rozpatrzyć  reklamację  i  wymienić 
reklamowane materiały na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji”.

c) W  paragrafie  12  tym  prosimy  o  dopisanie  ust  o  brzmieniu  „Odbiorca  zapłaci  Dostawcy  karę  w 
wysokości  10%  wartości  przedmiotu  umowy,  o  której  mowa  w  paragrafie  2  ust  2  w  przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Odbiorca, przy czym w przypadku 
częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, w 
okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Odbiorcę”.

Odpowiedź nr 11c:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

d) W paragrafie 14 prosimy o wprowadzenie ust o brzmieniu: „W przypadku nienależytego wykonania 
postanowień niniejszej umowy przez jedną za Stron, druga Strona może rozwiązać niniejszą umowę w 
trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących Strony winnej nienależytego wykonania”.
oraz
„Dostawcy przysługuje  prawo rozwiązania umowy w trybie  natychmiastowym oraz naliczenie kary 
umownej  w wysokości  obliczonej  jak w paragrafie  12 ust  (jak wyżej  w proponowanym ustępie  w 
podpunkcie c) w przypadku:
− trzykrotnego stwierdzenia przez Dostawcę niezapłacenia faktury we właściwym terminie.

Odpowiedź nr 11d:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

       e) Prosimy o zmianę brzmienia zapisów paragrafu 16 ust 1 na:
                „Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
           dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed   

planowanym  terminem  zawarcia  umowy  cesji  zawiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  
o tym fakcie”.

Odpowiedź nr 11e:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

f) Prosimy o wykreślenie w paragrafie 16 ust 2 w całości, ponieważ w wielu firmach nie ma możliwości 
dokonania  zmian  w  systemie  komputerowym  w  taki  sposób,  aby  możliwe  było  drukowanie 
jakichkolwiek tekstów na fakturze.

Odpowiedź nr 11f:  Zamawiający nie wyraża zgody na brak wymaganego tekstu. 

g) Proszę o wprowadzenie dodatkowego paragrafu zawierającego następujące punkty:
            1.Zbiorniki, parownice oraz butle stanowią wyłączną własność Wykonawcy, 
      Odpowiedź nr 11g.1:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym   wprowadza zapis w 

postaci paragrafu 11a ust.1, który otrzymuje brzmienie:     
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„1. Zbiorniki, parownice oraz butle dzierżawione przez Odbiorcę stanowią wyłączną  własność 
Dostawcy.”

            2.Wszystkie butle muszą być zwrócone czyste i w stanie nadającym się do użytku, z  
zamkniętymi zaworami, bezpiecznie dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi, z osłoną  zaworu i 
kołpakami (jeśli były zamontowane przy dostawie), 

Odpowiedź nr 11g.2: Zamawiający wprowadza zapis w postaci paragrafu 11a ust.2, który otrzymuje 
brzmienie:     
„2.  Wszystkie  butle  muszą  być  zwrócone  czyste  i  w  stanie  nadającym  się  do  użytku,
z  zamkniętymi zaworami i kołpakami (jeśli były zamontowane przy dostawie).” 

3.Zamawiający zostanie obciążony kosztami nowego zbiornika, parownicy, butli, jeśli je utracił 
(zaginęła) lub zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający jej naprawę, lub kosztami 
doprowadzenia ich do stanu używalności.

Odpowiedź nr 11g3: Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu z uwagi na treść paragrafu 
7 ust. 3 projektu umowy.

        4.Zamawiający ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli i towarów będących w 
                dyspozycji (posiadaniu) Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11g.4: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

              5.W przypadku wypowiedzenia umowy lub zaprzestania dostaw Zamawiający  
              zobowiązany jest do natychmiastowego wydania lub umożliwienia odbioru przez   
              Wykonawcę jego własności.

Odpowiedź nr 11g5: Zamawiający nie wprowadza zapisu jw. 

6.Zamawiający nie będzie napełniał zbiorników i butli należących do Wykonawcy, jak też nie może 
odsprzedawać gazu w butlach Wykonawcy.

Odpowiedź nr 11g.6: Zamawiający wprowadza zapis w postaci paragrafu 11a ust.3, który otrzymuje 
brzmienie:  
„3. Odbiorca nie będzie napełniał zbiorników i butli należących do Dostawcy, jak też nie będzie 
odsprzedawać gazu w butlach Dostawcy.”

              7.Zamawiający - na okresowo zgłaszane żądania Wykonawcy - przeprowadzi 
inwentaryzację opakowań będących własnością Wykonawcy i pozostających w posiadaniu 
Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy protokół wyników tej inwentaryzacji. 

Odpowiedź nr 11g.7: Zamawiający wprowadza zapis w postaci paragrafu 11a ust.4, który otrzymuje 
brzmienie:  

              „4. Odbiorca - na okresowo zgłaszane żądania Dostawcy - przeprowadzi 
inwentaryzację opakowań będących własnością Dostawcy i pozostających w posiadaniu 
Odbiorcy. Odbiorca dostarczy Dostawcy protokół wyników tej inwentaryzacji.” 
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h) Zapewne Zamawiający wymaga, aby w dobie dostosowywania Szpitali do norm Europejskich, 
oferowany tlen medyczny spełniał wymagania Farmakopei Europejskiej.

Odpowiedź nr 11h: Zamawiający wymaga, aby oferowany tlen medyczny był zarejestrowany i 
dopuszczony do obrotu zgodnie z przepisami.

i) potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego - nastąpiła 
zmiana normy z  „FP IV, PN-C-84911:97” na Farmakopea Europejska. Prosimy o wprowadzenie 
takiego wymogu do SIWZ.

Odpowiedź nr 11i: Zamawiający nie wprowadza zapisu jw.

j) Zapewne Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał zarejestrowaną Hurtownię Farmaceutyczną, 
która umożliwia sprzedaż gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania. Prosimy o wprowadzenie 
zapisu do SIWZ.

Odpowiedź nr 11j: Zamawiający nie uwzględnia wniosku, gdyż jako zakład lecznictwa zamkniętego 
może zakupić gazy medyczne również u wytwórcy. Warunki w tym zakresie zawierają zapisy pkt. 
VI specyfikacji.

Pytanie nr 12:
12. Czy w związku z zapisem w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt 2a Ib oraz treścią załącznika nr 1 

chcą Państwo uniemożliwić uczciwą konkurencję? Połączono gazy techniczne ciekłe i sprężone, gazy 
medyczne ciekłe i sprężone, a nawet dwutlenek węgla spożywczy. Wnioskujemy o rozdzielenie przedmiotu 
przetargu na pakiety oraz umożliwienie składania ofert na wybrane pakiety.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie uwzględnia wniosku o podział przedmiotu zamówienia na pakiety. 
Rozpoznając rynek Zamawiający uzyskał informację, że działają na nim Wykonawcy, którzy mogą 
zrealizować przedmiotowe zamówienie w sposób kompleksowy. Tym samym Zamawiający ocenia, że 
nie narusza zasad uczciwej konkurencji. 

Pytanie nr 13:
13. Wnioskujemy o zmianę zapisu w tabeli - „dwutlenek węgla spożywczy” na „... medyczny”.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w tabeli nr 1 poz. 4 
załącznika nr 1 do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: „dwutlenek węgla spożywczy z 
możliwością zastosowania w medycynie.”

Pytanie nr 14:
14. Wnioskujemy o dodanie zapisu w Rozdziale VII pkt 1 przez dodanie pkt d o treści:
Dwutlenek węgla medyczny spełnia wymogi określone w Dyrektywie Unii Europejskiej 93/42/EEC, 
deklaracjach zgodności i zgłoszeniu do rejestru wyrobów medycznych.

 Certyfikat i Deklaracja Zgodności na dwutlenek węgla medyczny.
Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wprowadza zapisu jw.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913
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II.  W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający poprawia  podany w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  kod  CPV  na  wprowadzony  w  ogłoszeniu  o 
zamówienia tj.: 24110000-8

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 20.10.2008. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian. 

IV.  Powyższe  wyjaśnienia  i  modyfikacje  zostają  umieszczone  na  stronie  internetowej  Szpitala 
www.zeromski-szpital.pl. i stają się wiążące. 

V. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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