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Stargard, dn. 25.08.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 24/PN/D/PL/2020 r. na dostawy gazów medycznych
i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego
medycznego z kompletem parownic.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 – dot. Pakietu 3 - Gaz medyczny sprężony.
Na podstawie art. 7 Ustawy PZP, który mówi o przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, prosimy Zamawiającego o
dopuszczenie butli o pojemności wodnej 11L, 170 bar z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu
medycznego 50%/50% (3,23 m3). Butla 11l posiada wbudowane kółka oraz ergonomiczny uchwyt w
obudowie zaworu zintegrowanego, co ułatwia jej transport, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo
personelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 – dot. Pakietu 3 - Gaz medyczny sprężony.
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający dopuści zaoferowania zaworu
dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego
strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku
podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem
organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed
przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 – dot. wzoru umowy, paragraf 7 punkt 1.
Prosimy Zamawiającego o zmianę we wzorze umowy:
“Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Powoda.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 4 dot. wzoru umowy, paragraf 8 .
Prosimy Zamawiającego o dodanie do paragrafu 8 punktu 6, 7 o treści:
“6. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ściśle ograniczona do zawartych w Umowie zobowiązań.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody będące wynikiem działania umyślnego lub
rażącego niedbalstwa Wykonawcy. Ponadto w zakresie szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa
odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do udowodnionych, bezpośrednich szkód materiałowych do
maksymalnej wysokości 40000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).”
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“7. Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że (i) stosuje się do wszelkich regulacji
dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; (ii) nie popełni (i zapewnia,
że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania
korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiejkolwiek korzyści osobom trzecim w celu
niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich
obowiązków)(iii) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia
zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz (iv) na żądanie drugiej
Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania
korupcji."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 5 – dot. wzoru umowy paragraf 2 punkt 10.
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu w punkcie 10:
“Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy wypożyczać, udostępniać, przekazywać butli ani nimi
rozporządzać. Za wszelkie uszkodzenia butli, nie wynikłe z zaniedbania ze strony Wykonawcy,
Zamawiający zostanie obciążony karami umownymi w wysokości wynikającej z aktualnych stawek
Wykonawcy. Za każdą niezwróconą butlę Zamawiający zostanie obciążony karą umowną za utraconą
butlę w wysokości wartości odtworzeniowej butli wynikającej z aktualnych stawek Wykonawcy
dostępnych na witrynie internetowej Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia
Umowy znane mu są przedmiotowe stawki.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 6 – dot. wzoru umowy paragraf 4 punkt 5.
Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższego punktu ze wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 7 – dot. wzoru umowy paragraf 6 punkt 1.
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w punkcie 1.1):
“co najmniej trzykrotnej dostawy innego przedmiotu umowy niż określony w opisie przedmiotu
zamówienia i ofercie Wykonawcy"
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w punkcie 1.2):
“zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 7 dni od upływu terminu określonego w § 2
ust.1 oraz § 2 ust.8 litera e)”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 8 – dot. paragrafu 8 punkt 1.
Ze względu na tożsame postanowienia znajdujące się paragrafie 6 ust. 2 umowy, prosimy
Zamawiającego o usunięcie powyższego punktu
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 9 – dot. Pakiet nr 2.
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli dwutlenku węgla medycznego w butlach z kapilarą o
pojemności wodnej 40l i zawartości gazu 26 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10 – dot. Pakiet nr 3.
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu medycznego sprężonego, podtlenek azotu medycznego 50%
v/v i tlen 50% v/v w butlach o pojemności wodnej 10 l , o ciśnieniu 170 bar, zawierających 2,8 m³
mieszaniny gazów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Centrala: 91/ 577 63 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03

Konto bankowe:

NIP: 854-19-38-710

Bank Gospodarstwa Krajowego

REGON: 000304562

Fax.: 91/ 577 04 23

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

e-mail: biuro@zozstargard.pl

www.zozstargard.pl

KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
___________________________________
w oje w ód z tw o z ach od n io p om or sk ie

Pytanie 11 dot. Pakiet nr 3.
Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący do podawania
mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ze wszystkimi elementami
składowymi niezbędnymi do jego prawidłowego działania, ma być jednoelementowy oraz
nierozkręcalny tzn. bez elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie
potencjalne zagrożenie, które może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do
podawania mieszaniny? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel
medyczny) może spowodować przypadkowe uszkodzenie zaworu natomiast niewłaściwy montaż może
doprowadzić do pogorszenia wydajności użytkowania, zepsucia zaworu i powstania ewentualnych
związanych z tym kosztów naprawy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12 Pakiet nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen
i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o
odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien
dołączyć do oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Barbara Turkiewicz
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