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Nasz znak: ZP.271-24.3/2016                               Kraków, 29.01.2016 r.

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

ZP 3/2016

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
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby 
Zamawiający w pkt. IV Specyfikacji- Termin Realizacji Zamówienia w ppkt. 3 wykreślił 
zapis:
„Montaż w wyznaczonym miejscu rampy tlenowej 24-butlowej zostanie wykonany przed 
rozpoczęciem prac związanych z montażem zbiornika kriogenicznego”
a w jego miejsce wprowadziła zapis:  
„Montaż w wyznaczonym miejscu rampy tlenowej 24-butlowej zostanie wykonany w 
terminie do 29.02.2016 r. Na czas posadowienia zbiornika Wykonawca zapewni bezpieczny 
sposób zasilania instalacji szpitalnej w tlen medyczny”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SIWZ.

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.

Pytanie 3
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 
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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 4
Proszę o zmianę zapisu w projekcie Umowy, § 7, pkt. 7, ppkt. a, na zapis:
„w przypadku gazów medycznych z zastrzeżeniem ust. 8 do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-20.00 (Pakiet I)”
Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż w  § 3, pkt. 1, ppkt. h projektu Umowy, Zamawiający wymaga: 
„stałego, bezobsługowego ze strony Zamawiającego monitorowania za pomocą telemonitoringu zdalnego nadzoru 
zbiornika, ilości skroplonego tlenu w zbiorniku i według własnego rozeznania i doświadczenia uzupełnianie jego zapasu z 
uwzględnieniem uwarunkowań eksploatacyjnych i dostawczych, zapewniając nieprzerwaną płynność dostaw i 
niewyczerpalny zapas w zbiorniku, uwzględniając aktualne potrzeby Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 
wskaże minimalny poziom napełnienia zbiornika przy którym ma nastąpić dostawa tlenu ciekłego”
Tym samym zapis o potwierdzaniu otrzymania zamówienia i jego realizacji do 2 dni roboczych, w przypadku dostaw 
ciekłego tlenu, nie ma zastosowania.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 5
W opisie przedmiotu zamówienia pkt. III ppkt 4-n Zamawiający wpisał przepływ max. 200 m3/h, natomiast w pkt. III ppkt 6-a 
dopuścił wydajność rezerwowej stacji redukcji tlenu min. 100 m3/h. W związku z tym, że naszym zdaniem wydajność każdego
reduktora powinna być co najmniej równa zakładanemu max. przepływowi chwilowemu, proszę o potwierdzenie wartości 
minimalnej wydajności 200 m3/h przy ciśnieniu wyjściowym 5 bar.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przepływ max. 200 m3/h w pkt. III ppkt 4 n SIWZ oraz wydajność rezerwowej 
stacji redukcji tlenu min. 100  m3/h w pkt. III ppkt. 6 a SIWZ. Zamawiający zwraca również uwagę, że ciśnienie 
robocze ma wynosić 5,5 bar. 

Pytanie 6
Czy Zamawiający uzna warunek "Instalacja alarmowa sygnalizująca uruchomienie rampy. Opcjonalnie dodatkowe 
powiadamianie smsem wybrany nr tel." za spełniony, jeśli Wykonawca zapewni sygnał alarmowy spadku ciśnienia tlenu w 
zbiorniku poniżej 9 bar? Sygnał ten zostanie wyświetlony w sygnalizatorze alarmowym wytwarzającym sygnały: optyczny i 
akustyczny. Do momentu spadku ciśnienia dopływającego od strony stacji zgazowania tlenu poniżej zadanego progu 
alarmowego, nie ma możliwości aby rampy butlowe uruchomiły się samoczynnie (w sposób niekontrolowany) do pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7
Proszę o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy i montażu centralnej stacji redukcji podtlenku azotu zgodniej z 
wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 tj, składającej się z zasilania podstawowego przełączanego automatycznie na 
rezerwowe, oraz zasilania awaryjnego uruchamianego manualnie? 
Na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 7396-1 odnoszących się do układu połączeń typowego źródła zasilania dla 
centralnej instalacji gazu medycznego, stacja  redukcyjna powinna składać się z trzech rodzajów zasilania (ramp 
butlowych): podstawowego, rezerwowego i awaryjnego.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza montaż stacji zgazowania tlenu wraz z panelem redukcyjnym, przed modernizacją rezerwowej 
stacji redukcji tlenu, pod warunkiem zabezpieczenia alternatywnego zasilania instalacji z transportowego zbiornika na tlen 
ciekły?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika kriogenicznego przed montażem rampy tlenowej 24-
butlowej. Zamawiający zwraca uwagę, że  zgodnie z pkt III.6 SIWZ tablice redukcyjne rampy muszą być 
wyprodukowane po 2012 r., a więc nie jest dopuszczalna modernizacja rezerwowej stacji redukcji tlenu.

Pytanie 9
Ze względu na postawiony w SIWZ wymóg krótkiego terminu montażu ramp sprężonego powietrza i podtlenku azotu tj. do 
dn. 29.02.2016, proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin realizacji montażu i uruchomienia urządzeń 
do dnia 8.03.2016?
Stacje redukcyjne do gazów medycznych różnią się od siebie wydajnością przepływu gazu, wielkością ramp butlowych, 
ewentualnie konstrukcją umożliwiającą zabudowanie ich pod zadaszeniem na otwartym powietrzu (dopuszczenie do pracy w 
warunkach zimowych). Z tego względu posiadanie na stanie magazynowym wszystkich dostępnych wariantów urządzeń nie 
jest możliwe, dlatego zamawiane są w celu realizacji dedykowanej umowy (projektu) dla określonego klienta. 



Termin dostawy proponowany przez producentów to 4-5 tygodni od dnia przesłania pisemnego zamówienia, które 
Wykonawca składa po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
Wydłużenie terminu realizacji umożliwi złożenie ofert przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców, a tym samym 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin montażu ramp sprężonego powietrza i podtlenku azotu, montaż obu 
ramp ma być wykonany wyłącznie 24.02.2016 r. lub 30.03.2016 r.

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niniejsze zmiany w treści wzoru umowy:
W § 13 pkt 2, ppkt a zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:
„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości netto świadczenia co do którego popadł w zwłokę w razie 
niewykonania umowy”
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11
W § 13 pkt 2, ppkt b zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:
„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości do 10 wartości netto świadczenia co do którego popadł w zwłokę (za każdy 
przypadek nienależytego wykonania umowy)”
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12
W § 13 pkt 2, ppkt d zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:
„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 11  ust.  1  w  razie  
odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  dotyczących wyłącznie Wykonawcy, z wyłączeniem 
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13
W § 13 pkt 3 zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:
„Wykonawca odpowiada wyłączenie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności 
za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Kara umowna należna na podstawie umowy i uznana przez Wykonawcę za 
naliczoną zasadnie powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 
żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia”
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14
Ponadto Wykonawca pragnie zwrócić uwagę,  że w § 13 pkt 2 ppkt c, Zamawiający zastosował rażąco wysokie kary. 
Wykonawca informuje, że może być odpowiedzialny jedynie za opóźnienia wynikłe z jego winy. Zwraca jednocześnie uwagę, 
że wszelkie opóźnienia wynikłe na drodze zdarzeń losowych nie powinny być obarczane tak rażąco wysokimi karami.
Odpowiedź: Nie.

Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert:
 termin składania ofert: 3.02.2016 r. do godz. 11:00
 termin otwarcia ofert: 3.02.2016 r. godz. 11:30

Załącznikiem do niniejszego pisma są zmodyfikowany SIWZ i zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

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

       
     ZATWIERDZIŁ:          

  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Krzysztof Bartoszewski


