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                       Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                            Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                     tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 04.08.2015 r. 

Znak sprawy ZP/220/66/15 
 
w sprawie: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego                     

do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic dla SPSK-2 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907                                                

z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: wnoszący pytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Tlen 

ciekły medyczny”, w tym: 

1. tlen ciekły medyczny, 

2. dzierżawa  1 szt. zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły o poj. 10 000 – 20 000 kg z kompletem parownic                      

(2 szt). 

Pakiet skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ,                      

co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu. 

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym, a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie 

konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby 

zainteresowani uzyskaniem zamówienia. 

 W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane wydzielenie. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 2:  dotyczy przedmiotu zamówienia – gaz medyczny: tlen medyczny (zapis w SIWZ, rozdział II, pkt 6, ppkt 2 i 

2a) – wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość dopuszczenia dostaw gazu medycznego 

sprężonego: tlen sprężony medyczny w butlach o pojemności wodnej 40 l zawierających 6,4 m3 gazu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3: dotyczy przedmiotu zamówienia - gaz medyczny: tlen ciekły wraz z dzierżawą zbiornika (zapis w SIWZ, 

rozdział II, pkt 6 ppkt. 1 i 1a, oraz rozdział II pkt 8-14) 

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z zapytaniem o udostępnienie danych technicznych dotyczących min. tonażu 

drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika na tlen ciekły medyczny wraz z mapką geodezyjną, oraz 

udostepnienia wszelkich informacji dotyczących ograniczeń ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych. Wykonawca 

informuje, że ma to na celu określenie, czy na trasie dojazdowej nie zaistnieje żadna przeszkoda infrastrukturalna 

mogące utrudnić, bądź uniemożliwić nie tylko samo posadowienie dzierżawionego zbiornika, ale i dostarczenie 

potencjalnych dostaw. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie Zamawiającego spełniają warunki 

równe tym, które spełniają drogi zewnętrzne dojazdowe do SPSK-2. 

Zamawiający nie posiada informacji na temat tonażu drogi dojazdowej. 

 

Pytanie 4: w związku z powyższym Wykonawca zwraca się jednocześnie o wydzielenie dostaw tlenu ciekłego 

medycznego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, jako osobnego zadania. Usprawni to zarówno proces samych 

dostaw, jak i zapewni większą konkurencyjność cenową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane wydzielenie.  

 

 

Pytanie 5: dotyczy przedmiotu zamówienia - gaz sprężony: dwutlenek węgla (CO2) (zapis w SIWZ, rozdział II, pkt. 5) 

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w opisie produktu, o jaki rodzaj dwutlenku 

węgla Zamawiający wnosi w zamówieniu. Zapis w SIWZ jest o tyle niejasny, że nie istnieje na rynku żaden produkt 

będący jednocześnie gazem medycznym i technicznym. Dostępne są dwa warianty – medyczny LUB techniczny –                       

i stanowią one dwie odrębne kategorie produktów w zakresie nie tylko przeznaczenia, ale parametrów oraz 

odpowiednich zezwoleń i certyfikatów. 

Odpowiedź: w odniesieniu do dwutlenku węgla opisanego w SIWZ, rozdział II pkt 5 Zamawiający wymaga gazu 

technicznego – zgodnie z opisem zawartym w formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 4 do oferty) – zadanie nr 2 

poz. 1. 

Określenie „produkt leczniczy techniczny” zostało użyte z uwagi na funkcję użytkową przedmiotowego gazu                           

do przedmuchiwania żył oraz w krioterapii i dermatologii do przymrożeń. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

……………………………………………… 
        DYREKTOR SPSK-2 


