
WOJEWÓDZK I SZPITAL SPE CJALISTYCZNY   
 im.  św.  Rafała  w Czerwonej Górze  

Chęciny, dnia 2017-08-29 
Znak sprawy: ZP-1295-2017                                                                                

UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

Z dniem 29-08-2017 zmianie ulegają zapisy: 

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1, nr 2 i nr 3, które otrzymują następujące brzmienie: 

1.1. Zadanie nr 1- Dostawa i montaż zbiornika na tlen ciekły oraz dostawa tlenu medycznego ciekłego do 
zbiornika. 

     Zakres zadania: 
a) dostarczenie na swój koszt do siedziby Zamawiającego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 

minimum 9 000 litrów, wyposażonego w parownicę atmosferyczną, w ciągu 1 dnia, licząc od 
daty zawarcia umowy, 

b) wykonawca zamontuje zbiornik na tlen ciekły w miejscu, w którym aktualnie znajduje się 
dzierżawiony zbiornik tlenu oraz przeprowadzi próbę przesyłu tlenu ciekłego na oddziały, 

c) koszt montażu i demontażu zamontowanego zbiornika pokrywa Wykonawca, 
d) na czas montażu zbiornika Wykonawca zapewni nieprzerwaną dostawę tlenu medycznego do 

centralnej instalacji szpitalnej na koszt własny, poprzez podłączenie zbiornika rezerwowego 
dostarczonego przez Wykonawcę, w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego, 

e) zamontowany zbiornik, przez cały okres trwania umowy, stanowi własność Wykonawcy, 
f) Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem podstawy pod zbiornik, instalacji 

rozprowadzającej tlen ciekły na terenie Szpitala, stacji redukcyjnej w rozprężalni, stacji 
redukcyjnej w budynku E1 i stacji redukcyjnej w budynku E, 

g) przekazanie zbiornika nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu 
stron, 

h) Wykonawca wraz ze zbiornikiem dostarczy protokół odbioru technicznego przez Dozór 
Techniczny wraz z kompletem dokumentów tj. m.in.: książka rewizji urządzenia 
ciśnieniowego i książka eksploatacji urządzenia, 
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i) Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników obsługi technicznej szpitala w zakresie 
bieżącej obsługi zbiornika, 

j) Wykonawca zapewni obsługę serwisową zbiornika na tlen ciekły przez cały okres trwania 
umowy. Wykonawca zapewni przez 24 godziny na dobę dostęp telefoniczny, internetowy lub 
inny do osób pełniących obsługę serwisową, 

k) Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi wydatki związane z eksploatacją zbiornika m.in. 
koszt wykonania badań okresowych, przeglądów technicznych, naprawy zbiornika, badań 
przez Urząd Dozoru technicznego, 

l) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na swój koszt w ciągu 48 godzin od 
zgłoszenia oraz zabezpieczenia tlenu medycznego niezbędnego do pracy Szpitala na okres 
naprawy zbiornika,  

m) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zbiornika na inny o większej pojemności  
w przypadku zwiększenia zapotrzebowania tlenu przez Szpital, 

n) Zamawiający zobowiązuje się po zakończeniu umowy do zwrotu zbiornika na tlen ciekły w 
stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, 

o) Wykonawca ze swojej strony wyznaczy imiennie osobę do kontaktów ze Szpitalem 
odpowiedzialną za eksploatację, obsługę techniczną i serwis zbiornika, 

p) orientacyjna ilość zamawianego tlenu medycznego ciekłego- 600 000 kg, 
q) dostawa planowana tlenu medycznego ciekłego– w dni robocze na podstawie odczytu 

 z urządzeń telemetrycznych zamontowanych przy zbiorniku tlenu ciekłego, termin dostawy 2 
dni robocze (Szpital obecnie posiada umowę dzierżawy na zbiornik ciekłego tlenu), 

r) dostawa tlenu medycznego ciekłego powinna się odbywać cysternami wyposażonymi  
w urządzenia pomiarowe oraz pompy o mocy nie większej niż 30 kW. W okresie zimowym 
dostawa tlenu powinna odbywać się cysternami o pojemności nie większej niż 9 000kg., 

s) koszt transportu Wykonawca wlicza w cenę tlenu, 
t) Wykonawca w przypadku braku możliwości dostarczenia tlenu medycznego ciekłego do 

zbiornika tlenu zapewni dostawę potrzebnej ilości tlenu w wiązkach lub innych pojemnikach 
w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego i nie będzie żądał opłat za dzierżawę 
butli za okres zabezpieczenia dostawy. 

u) parametry, wymagania techniczne i jakościowe: 
 pojemność zbiornika min.9 000 kg., 
 ciśnienie gazu na wyjściu ze zbiornika 7 MPa, 
 ciśnienie gazu po redukcji na sieć szpitalną 0,5 MPa. 

v) Zamawiający będzie pokrywał koszty dzierżawy zbiornika na tlen medyczny miesięcznie w 
wysokości 1/30 wynikającej z wartości umowy i wyszczególnionej pozycji dzierżawy na 
fakturze, 

w) faktura wystawiana będzie jeden raz w miesiącu (ostatniego dnia miesiąca) i dostarczona 
Zamawiającemu do 5 dnia następnego miesiąca. Wystawione faktury mają zawierać numer 
umowy i winny być dostarczone do piątego dnia następnego miesiąca do siedziby 
Zamawiającego. 

1.2. Zadanie nr 2- Dostawa gazów medycznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z 
dzierżawą i legalizacją. 

     Zakres zadania: 
a) gazy medyczne będą dostarczane do siedziby Zamawiającego, 
b) dostawa gazów medycznych będzie się odbywać na zgłoszenie pisemne. Termin dostawy max 

3 dni. Zamawiający wymaga, aby podczas dostawy zamówionych gazów medycznych 
Wykonawca odbierał puste butle. Gazy medyczne winny mieć datę ważności co najmniej 6 
miesięcy od daty dostawy, 

c) wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb i niezbędnego 
zapasu, zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego, 

d) do każdej dostawy winien być dostarczony aktualny atest, 
e) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 

załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę, 
f) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwego przedmiotu 

zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych, 
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g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z dostarczenia wadliwego 
przedmiotu zamówienia, 

h) realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się również w butlach Zamawiającego (o 
pojemności 0,3m3, 0,5m3, 0,8 m3), 

i) dostarczone butle muszą spełniać wszelkie wymogi prawne obowiązujące w kraju 
 i EU z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania butli kolorami przewidzianymi dla 
określonych gazów oraz dokument dostawy z rodzajem gazu, 

j) Zamawiający oprócz kwot za gazy medyczne będzie uiszczał opłatę z tytułu użytkowania butli 
Wykonawcy zgodnie z załącznikiem (ofertą) załączoną do umowy. Faktura za dzierżawę butli 
ma uwzględniać nazwę/asortyment gazu, datę dostawy/zwrotu oraz nr dokumentu na 
podstawie, którego dokonano w/w czynności. Faktura wystawiana jeden raz w miesiącu 
(ostatniego dnia miesiąca) i dostarczona zamawiającemu do 5 dnia następnego miesiąca, 

k) Wykonawca nie może odmówić dostaw przedmiotu umowy objętego niniejszą umowa  
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, 

l) ilość i rodzaj przewidzianych gazów medycznych może ulec zmianie, wynikających  
z potrzeb Szpitala, 

m) dostarczone gazy medyczne powinny odpowiadać wymogom zgodnie z Ustawą– Prawo 
Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r., Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 
107 poz. 679. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

n) Zamawiający wymaga inwentaryzacyjnego przekazania butli będącego własnością 
Wykonawcy na czas rozpoczęcia i zakończenia umowy z udziałem stron. Zwrot butli w 
terminie 7 dni licząc od daty zakończenia umowy.  

o) Wykonawca dokona legalizacji butli na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni. 

1.3. Zadanie nr 3- Dostawa gazów technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z 
dzierżawą i legalizacja. 

     Zakres zadania: 
a) gazy techniczne będą dostarczane do siedziby Zamawiającego: 
b) dostawa mieszanki kalibracyjnej- w terminie dostawy maksymalnie 30 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego. 
c) dostawa innych gazów technicznych na zgłoszenie pisemne. Termin dostawy max 3 dni. 

Zamawiający wymaga, aby podczas dostawy zamówionych gazów technicznych Wykonawca 
odbierał puste butle. Gazy techniczne winny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od 
daty dostawy. 

d) wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb niezbędnego 
zapasu, zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego. 

e) do każdej dostawy winien być dostarczony aktualny atest. 
f) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 

załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę. 
g) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwego przedmiotu 

zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 
h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z dostarczenia wadliwego 

przedmiotu zamówienia. 
i) realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się również w butlach Zamawiającego 

(azot ciekły- 48 kg i argon 1 m3.) 
j) dostarczone butle muszą spełniać wszelkie wymogi prawne obowiązujące w kraju 

 i EU z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania butli kolorami przewidzianymi dla 
określonych gazów oraz dokument dostawy z rodzajem gazu. 

k) Zamawiający oprócz kwot za gazy techniczne będzie uiszczał opłatę z tytułu użytkowania 
butli Wykonawcy zgodnie z załącznikiem (ofertą) załączoną do umowy. Faktura za dzierżawę 
butli ma uwzględniać nazwę/asortyment gazu, datę dostawy/zwrotu oraz nr dokumentu na 
podstawie, którego dokonano w/w czynności. Faktura wystawiana jeden raz w miesiącu 
(ostatniego dnia miesiąca) i dostarczona zamawiającemu do 5 dnia następnego miesiąca. 

l) Zamawiający wymaga inwentaryzacyjnego przekazania butli będącego własnością 
Wykonawcy na czas rozpoczęcia i zakończenia umowy z udziałem stron. Zwrot butli w 
terminie 7 dni licząc od daty zakończenia umowy. 

m) Wykonawca dokona legalizacji butli na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku zmiany w brzmieniu  zapisów w ww. zadaniach, 
zamieszcza: 

 formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego, jako plik pn. „ZP-
1295-2017 Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego- modyfikacja”, z uwagą, o wliczeniu kosztów 
transportu butli w cenę gazu; 

 załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 1, jako plik pn. „ZP-1295-2017 Załącznik nr 5-  Wzór 
umowy Zadanie nr 1- modyfikacja”; 

 załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 1, jako plik pn. „ZP-1295-2017 Załącznik nr 5-  Wzór 
umowy Zadanie nr 2 i nr 3- modyfikacja”. 

 
 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  

 


