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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-10-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Pytanie 1  

Zapewne Zamawiający żąda, zgodnie z normą PN-EN-1789:2008 (mówiąca m.in. o             

obowiązkowym   wyposażeniu karetki w przenośny zbiornik z tlenem medycznym o              

pojemności min. 0,4 m3), dostaw tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l i zawartości             

gazu 0,43 m3. Nadmieniamy, że w butli o pojemności 2l przy ciśnieniu napełnienia 200 bar              

znajduje 0,43m3 tlenu, a przy ciśnieniu 150 bar tylko 0,32m3. Prosimy o stosowne zmiany         

w SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

 Z uwagi, że Zamawiający nie posiada karetki, butle 2 l  z tlenem medycznym muszą być 

napełniane przy ciśnieniu 150 bar. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający żąda aby przynajmniej część dostaw tlenu medycznego odbywała się w 

butlach aluminiowych? Butle te są o około połowę lżejsze od butli stalowych, co nie jest bez 

znaczenia przy transporcie tych butli, zwłaszcza przez kobiety (np. pielęgniarki) i 

jednoczesnym spełnianiu przepisów BHP. Koszty wydzierżawienia takich butli są takie same 

jak butli stalowych 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak. Dostawy mogą być realizowane w butlach aluminiowych. 
 

Pytanie 3  
Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Druku Wzór Umowy: 

a) W § 4 ust 1 prosimy o zmianę z „otrzymania” na „wystawienia” lub „sprzedaży”. 

b) Prosimy o zmianę treści § 10 na „Przeniesienie wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod 
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warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy 

cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.ocr.pl  

 

        

 

 

        Zamawiający 

 
 

http://www.bip.ocr.pl/

