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Nasz znak : DOP – ZP 33/ 342/12                                                  Kraków, dnia 28 listopada 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Dostawy gazów medycznych i technicznych (ZP 33/12)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na 
Skarpie  66  w  Krakowie  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  uczestników  postępowania  oraz 
modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 30 października 2012 r.

Pytanie 1. W SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  -  Tabela , oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ - 
Formularz asortymentowo – cenowy , zamieszczona została pozycja nr. 8 :
8 -  Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii butla aluminiowa 7,5 kg 

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza zapis o następującej treści "(...) Dwutlenek węgla 
medyczny do laparoskopii butla aluminiowa lub stalowa  7,5kg (...)"

Pytanie 2. W Załączniku nr. 5 – Wzór umowy  § 4 – istnieje zapis :
7.  W  dniu  zawarcia  umowy  sprzedaż  materiałów,  o  których  mowa  w  §  4  ust.  1  pkt.  a,  b,  c, 
opodatkowana jest według 8 % stawki podatku VAT, w § 4 ust. 1 pkt. d, e, f, g, h opodatkowana jest  
według 23 % stawki podatku VAT, natomiast dzierżawa stacji zgazowania oraz butli o których mowa 
w ust. 2, 3 i 4 opodatkowana jest wg 23 % stawki podatku VAT, transport opodatkowany, jest według 
23 % stawki podatku VAT.
Stwierdzenia te nie są w części prawdziwe , a mianowicie zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów 
wszelkie produkty lecznicze  i wyroby medyczne oraz związane z nimi usługi obarczone są 
8% VAT.  W związku z tym proponujemy zamiast tego punktu zapis :  Za prawidłowe naliczanie 
podatku VAT odpowiada Dostawca Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega formularz 
asortymentowo – cenowy.
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis paragrafu 4 -wzoru umowy. Projekt umowy 
wraz ze zmianami zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

Pytanie 3. W Załączniku nr. 5 – Wzór umowy  § 6 – istnieje zapis :  3. Do momentu dostarczenia, 
montażu  i  uruchomienia  stacji  zgazowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczania  tlenu 
medycznego sprężonego w cenie tlenu ciekłego. Wnosimy o zmianę :

"3. Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania   ( zbiornika stacjonarnego ) 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tlenu medycznego ciekłego do instalacji Szpitala 
( rampa rozprężna ) w zbiornikach przewoźnych lub w butlach - sprężonego tlenu med. w cenie tlenu 
ciekłego."
Odpowiedź:   Zamawiający modyfikuje zapisy paragrafu 6 ust. 3 umowy: "Do momentu 
dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania tlenu medycznego sprężonego lub tlenu medycznego ciekłego w zbiornikach 
przewoźnych  do  instalacji  Szpitala  w  cenie  tlenu  ciekłego." Projekt  umowy  wraz  ze 
zmianami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 
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Pytanie 4. W Załączniku nr. 5 – Wzór umowy  § 6 – istnieje zapis :4. Dostawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia  bezpłatnego  szkolenia  wskazanych  pracowników  odbiorcy  (7  osób)  w  zakresie 
obsługi stacji zgazowania.

Odpowiedź:   Zamawiający modyfikuje zapisy paragrafu 6 ust. 4 umowy o następujący 
zapis:  "4.  Dostawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  szkolenia  wskazanych 
pracowników odbiorcy (7 osób)  w zakresie  obsługi  stacji  zgazowania w szcególności: 
kontroli  i  podstawowej  obsługi  dostarczonego  zbiornika  kriogenicznego,  parownicy, 
zespołu  redukcyjnego,  odczytu  wskazań:  napełnienia,  ciśnienia,   postępowania  w 
przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  działania  lub  awarii  zbiornika  (na  przykład: 
awaryjne  zatrzymanie  pracy  zbiornika,  postępowanie  w  przypadku  wycieku  tlenu, 
postępowanie w przypadku pożaru itp.) "

po paragrafie 4 dopisuje kolejny paragraf 5 i 6 o następującej treści:

"(...) 5. Szkolenie mogą przeprowadzić pracownicy Dostawcy odpowiedzialni za szkolenia 
personelu własnego.

6.  Szkolenie musi być udokumentowane stosownym protokołem zawierającym podpisy 
przeszkolonych pracowników. (...)"

Projekt umowy wraz ze zmianami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

Pytanie 5. Prosimy o rozważenie zapisu :
Dostawca składający ofertę na zaopatrzenie Szpitala w tlen med. ciekły winien posiadać możliwość 
certyfikowania instalacji gazów medycznych na znak CE.

Odpowiedź:   Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  zapisy  zgodnie  z  SIWZ,  ponieważ 
podłączenie  zbiornika  następuje  do  już  istniejącej  sieci  gazów  medycznych  nie 
wymagamy  od  Dostawcy  posiadania  możliwość  certyfikowania  instalacji  gazów 
medycznych na znak CE.

Pytanie 6. 
Proszę o podanie poniższych parametrów: - Wymagana pojemność zbiornika? 

Odpowiedź:  Minimalna pojemność zbiornika to 6000 l. Wykonawca może zaproponować 
oddanie w dzierżawę zbiornika większego (do 6000 litrów ), lecz musi liczyć się z 
obliczeniową wytrzymałością istniejącego już fundamentu. W takim przypadku wskazane 
byłoby przeprowadzić wizję lokalną na terenie istniejącej tlenowni, czy oferowany 
zbiornik może być zainstalowany w przeznaczonym do tego miejscu.  

- Miesięczne zużycie (ton/m, kg/d), Odpowiedź:  około 14 ton/m  466 kg/d

 -Przepływ średni (Nm3/h, kg/hr), Odpowiedź:  20 kg/h (dane z projektu)

- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/hr),  Odpowiedź:  200 m3/h  (dane z projektu- wydajność 
parownicy).
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- Ciśnienie robocze w punkcie dostawy (barg), Odpowiedź:  5,5 bar

- Ciśnienie min. w punkcie dostawy (barg), Odpowiedź:  5,3 bar

- Ciśnienie max. dop. w punkcie dostawy (barg), Odpowiedź:  5,68 bar

- Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie max. ciśnienie można podać na jego 
wejście)? Odpowiedź:  brak reduktorów sieciowych
Zasilanie elektryczne: 

- Typ ,rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ? Odpowiedź: 
Zabezpieczenie trójfazowe typ D 63A,  kabel YKSY5*10 

- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (klienta, konkurencji) – granica dostawy? Odpowiedź: 
Przyłącz jest własnością klienta, granica na zaciskach bezpiecznikowych po stronie 
odpływu.

- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)? 
Odpowiedź:   Odległość  stacji  zasilania  od  rozdzielni  około  75  m,  długość  kabla 
zasilającego 5-7 m. 

Fundament:

- Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od niego)? 
Odpowiedź: Tak

- Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony? Odpowiedź: Tak

- Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na 
czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)? Odpowiedź: 
Nie .
Ogrodzenie: - Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala? Odpowiedź:  stacja i teren szpitala 
są ogrodzone.

- Czy zapewnia dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń? Odpowiedź: tak.

- Czy zapewnia bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (otwór w siatce / konieczność zgięcia 
węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb,)? Odpowiedź:  Położenie stacji 
zgazowania zapewnia bezpieczny rozładunek.

Dojazd: - Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji LOX, (jeżeli tak to ile metrów)? 
Odpowiedź:  Cysterna nie musi cofać, jednakże musi nawrócić. Miejsce nawrotu znajduje 
się w odległości około 300m od stacji zgazowania.
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- Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji LOX  i postoju 
cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)? Odpowiedź:  Bruk.

- Jaka jest odległość fundamentu od drogi? Odpowiedź:  około 3 m.

- Czy w odległości min. 7 metrów od stacji LOX i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, 
studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, 
drogi komunikacyjne dla karetek? Odpowiedź: Tak.

- Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze 
względu na lokalizację stacji LOX)?
Zasilanie na czas podmiany stacji MEDLOX:  Odpowiedź:  Tak.

- Czy panel redukcji tlenu z butli jest własnością klienta? Odpowiedź: Tak .

- Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie? Odpowiedź: 24 szt .

- Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany? Odpowiedź: Tak.

- Czy można odciąć stację LOX na czas podmiany, czy ten zawór jest własnością klienta? 
Odpowiedź:  Tak, zawór jest własnością klienta.  

- Jeżeli wymagane (czy możliwym jest odcięcia dostawy tlenu do klienta ze stacji na czas podmiany), 
Odpowiedź:  Tak .
Wymiana panelu redukcji ciśnienia tlenu MEDGOX: - Czy na czas podmiany jest możliwość 
zasilania klienta z innego źródła tlenu (zbiornik/butle na oddziałach/ rampa/ rampa zapasowa)? 
Odpowiedź: Tak.

- Czy jest wystarczająco miejsca dla montażu nowego panelu redukcji ciśnienia tlenu medycznego?
Odpowiedź: Tak.

- Parametry pracy panelu redukcji ciśnienia tlenu medycznego z butli/wiązek: 
a.) Przepływ średni (Nm3/h, kg/hr),Odpowiedź:  brak danych.

b.) Przepływ maks. (Nm3/h, kg/hr), Odpowiedź: 80 m3/h.

c.) Ciśnienie robocze na wyjściu panelu (barg),Odpowiedź:  5,7 bar.

d.) Ciśnienie min. na wyjściu panelu (barg), Odpowiedź:  5,58 bar .

e.) Ciśnienie max. dop. na wyjściu panelu (barg), Odpowiedź:  5,88 bar.

- Czy jest możliwość przełączania zasilania tlenu medycznego pomiędzy stacją MEDLOX a panelem 
MEDGOX (klient posiada zawory odcinające i sterujące przełączaniem zasilania w MEDGOX)? 
Odpowiedź:  Tak.
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- Czy klient potrzebuje monitoringu parametrów pracy panelu redukcji tlenu medycznego z butli? 
Odpowiedź:  Tak.

-Jakie parametry mają być monitorowane: ciśnienie, temperatura, przepływ? Odpowiedź: 
Ciśnienie.

-Czy pomieszczenie spełnia wymogi bezpieczeństwa (wentylacja, ograniczony dostęp osób 
postronnych, wydzielone strefy magazynowania butli z tlenem medycznym, etc…)? Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie nr 7- Czy Zamawiający zaakceptuję dostawę tlenu medycznego sprężonego w butlach 2l o 
ciśnieniu 150 bar i pojemności 0,3 m3? Odpowiedź:  Tak.

Pytanie nr 8- Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii 
w butli stalowej? Odpowiedź:  Tak, odpowiedź w pytaniu 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 9 -Proszę o podanie pojemności naczyń do przechowywania ciekłego azotu? Odpowiedź: 
24 kg.

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ -formularz cenowy oraz 
załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie  zmiany transportu butli na dwie pozycje dotyczące 
transportu butli medycznych i transportu butli gazów technicznych.  Oba dokumenty 
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

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

Termin składania ofert: 5 grudnia 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 5 grudnia 2012 r. 
godz. 10:30.
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