
 
              Węgrów, dnia 07.11.2022 r. 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Kościuszki 15 

07-100 Węgrów 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę gazów medycznych dla SPZOZ w Węgrowie, 

Znak: ZP/GM/17/22 (BZP z dnia 28.10.2022 r. nr 2022/BZP 00415540/01) 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące 

zapytania od Wykonawców: 

 

PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 

Dotyczy pakietu 1: Tlen medyczny ciekły (dostawa i transport tlenu medycznego ciekłego) wraz z 

dzierżawą zbiornika kriogenicznego. 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 4 z treści: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego – Szpitala Powiatowego w Węgrowie ul. Kościuszki 201 zbiornika kriogenicznego 

zgodnie z opisem i parametrach określonych w SWZ, w terminie jednego dnia roboczego od daty 

podpisania umowy, bezpłatnego zamontowania, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

jego obsługi, a następnie wydzierżawienia zbiornika Zamawiającemu, na czas trwania umowy. 

na treść: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego – Szpitala 

Powiatowego w Węgrowie ul. Kościuszki 201 zbiornika kriogenicznego zgodnie z opisem  

i parametrach określonych w SWZ, w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy, 

bezpłatnego zamontowania, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, a 

następnie wydzierżawienia zbiornika Zamawiającemu, na czas trwania umowy. 

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek 

wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści 

 



 
Wykonawca wnosi o usunięcie pkt. 8 i 9 o treści: Wykonawca udziela gwarancji na zbiornik 

kriogeniczny na czas trwania umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty zamontowania 

zbiornika kriogenicznego i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony 

bez zastrzeżeń. 

Wyjaśnienie: Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu zbiornik do przechowywania gazów, w 

związku z tym nie obowiązuje gwarancja, jak przy sprzedaży urządzeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla powyższe punkty 

 

Dotyczy pakietu 3: Gazy medyczne i niemedyczne (dostawa i transport gazów medycznych  

i niemedycznych z dzierżawą butli) 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 3 z treści: Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązuje się do 

zwrotu butli dzierżawionych po pełnym zużyciu gazu, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie 

wynikające z normalnej eksploatacji. 

na treść: Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązuje się do zwrotu butli dzierżawionych po 

pełnym zużyciu gazu, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 

Okres dzierżawy butli po zakończeniu umowy nie może przekroczyć 1 miesiąca. Po upływie tego okresu 

Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu dzierżawionych butli w terminie 7 dni. Zamawiający 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż po rozwiązaniu umowy ceny za dzierżawę butli będą 

naliczane na podstawie dzierżawy dziennej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w powyższym punkcie 

 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 4 z treści: Po rozwiązaniu umowy Wykonawca odbierze przedmiot 

dzierżawy własnym transportem i na swój koszt. 

na treść: Po rozwiązaniu umowy Wykonawca odbierze przedmiot dzierżawy własnym transportem i na 

koszt Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 

 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 8 z treści: Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być 

umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o produkcie 

w języku polskim oraz znak CE lub równoważny. 



 
na treść: Dostarczone butle muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący 

właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wyjaśnienie: Przepisy prawa przewidują różne oznaczenia w zależności od rodzaju gazu. Zdaniem 

Wykonawcy wskazaniem, że butle muszą być oznaczone zgodnie z przepisami prawa jest w zupełności 

wystarczające. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w powyższym punkcie 

 

Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt. 2 z treści: Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy 

w ciągu sześciu dni od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca winien w ciągu sześciu dni 

ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni jest uważany 

za uznanie reklamacji. 

na treść: Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu sześciu dni od dnia ujawnienia 

wad towaru. Wykonawca winien w ciągu dziesięciu dni roboczych ustosunkować się pisemnie do 

reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu dni jest uważany za uznanie reklamacji. 

Wyjaśnienie: Termin 6 dni jest zbyt krótki na rozpatrzenie reklamacji. Przeprowadzenie jakościowych 

badań produktu medycznego w niezależnym laboratorium jest czasochłonną procedurą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie zmienia zapis: „Wykonawca 

winien w ciągu sześciu dni ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w 

ciągu sześciu dni jest uważany za uznanie reklamacji” na treść: Wykonawca winien w ciągu sześciu 

dni roboczych ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu sześciu 

dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji. 

 

 

Formularz cenowy – załącznik nr 2 – pakiet 3 

Proszę o poprawienie nazwy w pozycji nr 3 z „Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych a'40L, 1500 

bar” na „ Tlen medyczny sprężony w butlach stalowych a'40L, 150 bar” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawy wskazanej pozycji 

 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwutlenek węgla ciekły do krioterapii o poj.10 l =7,5 kg? 

Odpowiedź: 



 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwutlenek węgla ciekły do krioterapii o poj.10 l =7,5 kg 

 

Jaką czystość argonu sprężonego w butlach o poj. 10 l (ciśnienie 200 bar) wymaga Zamawiający? Czy 

czystość ma wynosić 4.8; 5.2 czy 6.0? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga argonu o czystości 5.2 

 

Proszę o wyodrębnienie dodatkowej pozycji „transport butli gazów technicznych” oraz poprawienie 

nazwy w pozycji 10 z „ transport butli” na „ transport butli gazów medycznych”, ze względu na różną 

stawkę VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyodrębnia wskazaną pozycję i dokonuje poprawy nazwy poz. 10 

 

Rozumiemy, że Zamawiający w kolumnie „numer katalogowy” wymaga podania tylko numerów 

katalogowych gazów medycznych i technicznych, a nie usług transportu i dzierżawy butli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w kolumnie „numer katalogowy” wymaga podania tylko numerów 

katalogowych gazów medycznych i technicznych, a nie usług transportu i dzierżawy butli. 

 

Treść SWZ 

Dotyczy: Rozdziału IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 a z treści: Wykonawca zobowiązany jest do 

wydzierżawienia i zamontowania Zamawiającemu zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego z panelem 

medycznym, o pojemności 3 m3 – 4 m3 wraz z parownicą atmosferyczną własną zbiornika ok. 80 

Nm3/h umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną armaturą, współczynnik naturalnego parowania 

zbiornika nie większy niż 0,5 % na 24 godziny; 

na treść: Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia i zamontowania Zamawiającemu zbiornika 

kriogenicznego tlenu ciekłego z panelem medycznym, o pojemności 3 m3 – 4 m3 wraz z parownicą 

atmosferyczną własną zbiornika ok. 80 Nm3/h umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną 

armaturą, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5 % na 24 godziny;  

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek 

wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ 



 
 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 d z treści: dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje: 

➢ posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji 

zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy; 

➢ w trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na 

tlen ciekły, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do 

przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika; 

➢ zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru 

Technicznego; 

➢ wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel 

odpowiedzialny ze strony Zamawiającego. 

na treść: dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje: 

➢ posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji 

zasilającej urządzenia Zamawiającego. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest 

zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają 

za spełniony. Demontaż zbiornika po zakończeniu terminu umowy; 

➢ w trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na 

tlen ciekły, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do 

przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika; 

➢ zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru 

Technicznego;  

➢ wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel 

odpowiedzialny ze strony Zamawiającego. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest 

zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony 

uznają za spełniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  

 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.1 g z treści: Wykonawca dostarczy zbiornik kriogeniczny do 

Powiatowego Szpitala w Węgrowie ul. Kościuszki 201, bezpłatnie zamontuje w terminie jednego dnia 

roboczego od daty podpisania umowy; 

na treść: Wykonawca dostarczy zbiornik kriogeniczny do Powiatowego Szpitala w Węgrowie ul. 

Kościuszki 201, bezpłatnie zamontuje w terminie jednego dnia roboczego od daty podpisania umowy. 

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek 



 
wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ 

 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5 ppkt 5.3 c z treści: Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą 

być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o 

produkcie w języku polskim oraz znak CE lub równoważny. 

na treść: Dostarczone butle muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący 

właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wyjaśnienie: Przepisy prawa przewidują różne oznaczenia w zależności od rodzaju gazu. Zdaniem 

Wykonawcy wskazaniem, że butle musza być oznaczone zgodnie z przepisami prawa jest w zupełności 

wystarczające. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ 

 

Dotyczy : Rozdziału VIII WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ 

OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

A. Przedmiotowe środki dowodowe 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 ppkt 2.1 z treści: Zamawiający wymaga złożenia: dokumentów 

potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz.974) i przepisami 

wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, 

zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że przedmiot 

zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych); 

na treść: Zamawiający wymaga złożenia: dokumentów potwierdzających, iż oferowane wyroby 

medyczne są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. 2022 r. poz.974) i przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności 

dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 

lub oświadczenie z uzasadnieniem, że przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do 

Rejestru Wyrobów Medycznych); 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ. Jednocześnie informuje, iż w przypadku 

zaoferowania przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym należy złożyć 



 
oświadczenie że przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów 

Medycznych. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje: 

1. SWZ 

2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

3. Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

 

Podpisał: 

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie 

Lek. med. Artur Skóra 

 


