
Lublin, dnia 25 lutego 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-11/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na   dostawę  gazów 
medycznych  wraz  z  dzierżawą  butli i  zbiornika  na  tlen  medyczny,  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi:

Dot.       umowy na dostawę tlenu – zał. nr 2  

Pytanie 1:

§ 2 pkt 2 i 3  – prosimy o modyfikację treści na :

2. Termin  dostaw  częściowych  każdorazowo  będzie  ustalany  przez  Zamawiającego  w 
zamówieniach składanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, faksem pod  numer 
Termin  realizacji  dostaw  częściowych  nie  może  być  dłuższy  niż  3  dni  robocze  od  dnia 
następującego  po  dniu  otrzymania  zamówienia  dotyczącego  dostawy  częściowej,  z 
zastrzeżeniem punktu 3. 

3. Dostawa  ciekłego  azotu  N2  w  butlach  ok.19  kg  każda.  Zamawiający  posiada  2  butle, 
przeznaczone  do  napełnienia  -  czas  na  dostawę  wynosi  do  2  dni  roboczych  od  otrzymania 
zgłoszenia, 

§ 2 pkt 4  – prosimy o wykreślenie

ODP.:  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:

1/§ 2 wzoru umowy -dostawa tlenu- Załącznik nr 2 do SIWZ i otrzymuje brzmienie:
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w formie cyklicznych dostaw do 
magazynu Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie i na swój koszt. 

2. Termin dostaw częściowych każdorazowo będzie ustalany przez Zamawiającego w zamówie-
niach składanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, faksem pod numer................... 
Termin realizacji dostaw częściowych  nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia następują-
cego po dniu złożenia zamówienia dotyczącego dostawy częściowej, z zastrzeżeniem punktu 3.

3. Dostawa  ciekłego azotu N2 w butlach ok.19 kg każda. Zamawiający posiada 2 butle, przezna-
czone do  napełnienia -  czas na dostawę wynosi 2 dni robocze od zgłoszenia, w godzinach pracy 
zamawiającego.



2/ Pkt 3 SIWZ i otrzymuje brzmienie:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. dostawa: 
-27 000 kg tlenu medycznego ciekłego 
- 90 butli tlenu medycznego o poj. 6,4 m3 
- 12 butli tlenu technicznego o poj. 6,4 m3 
-  6 butli acetylenu o poj. 6 kg. 
- 30  butli tlenu medycznego o poj. 10 l 

3.1.2.  dostawa   ciekłego  azotu  N2  w  butlach  ok.19  kg  każda.  Zamawiający  posiada  2  butle, 
przeznaczone do  napełnienia - czas na dostawę wynosi 2 dni robocze od zgłoszenia, w godzinach 
pracy zamawiającego.  Szacunkowa ilość ciekłego azotu wynosi 6080 kg 

3.1.3. dzierżawa butli na:
- tlen medyczny o poj. 6,4 m3- (24szt)
- tlen techniczny o poj. 6,4 m3- (4 szt)
- acetylen o poj. 6,4 kg (2 szt.)
- tlen medyczny o poj. 10 l- (3 szt)

3.1.4. dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na tlen medyczny, dzierżawiony zbiornik na tlen 
powinien spełniać następujące parametry techniczno – użytkowe:

4) pojemność całkowita pojemnika – 3300 l

5) pojemność netto – 3100 l

6) odparowanie własne w % na 24 h – 0,5 l

7) wysokość całkowita – 4070 mm

8) szerokość transportowa – 1700 mm

9) wysokość transportowa – 1750 mm

10) ciężar transportowy – 3000 – 3200 kg

11) maksymalne ciśnienie robocze powinno być zgodne z UDT i przepisami dotyczącymi zbior-
ników ciśnieniowych. 

12) instalacja towarzysząca: parownica

Instalacja  zbiornika  – 2 dni  robocze  od podpisania  umowy.  Po zamontowaniu  zbiornik  na tlen 
medyczny  będącego  przedmiotem  dzierżawy  wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  wykonanie 
montażu do odpowiednich organów kontrolnych.

Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. nr 
223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.



Pytanie 2:

§ 3 pkt 2 i 4   – prosimy o modyfikację treści na:

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw częściowych w ustalonym terminie. 
4.  W przypadku  nieuzasadnionego  niedostarczenia  przedmiotu  umowy w  określonym  terminie 
Zamawiający ma prawo zakupić tą partię towaru (tożsamą co do ilości oraz jakości) u wybranego 
przez  siebie  dostawcy.  Różnica  pomiędzy  ceną  wynikającą  z  umowy,  a  ceną  zakupu  obciąża 
Wykonawcę i stanowi formę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
  

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3:     

§ 4 pkt  3   – prosimy o modyfikację treści na:

4. Zapłaty  wynagrodzenia  Zamawiający  będzie  dokonywać  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy określony każdorazowo na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury, z tym, że data wystawienia danej faktury nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji 
dostawy której ta faktura dotyczy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

§ 6    – prosimy o modyfikację treści na:

6. Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po  rozpakowaniu  zamówionej  partii  tlenu 
medycznego, technicznego, acetylenu, ciekłego azotu podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego 
braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół  zawiadamiając  jednocześnie 
Wykonawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia 
braków  lub  wymiany  towaru  na  pełnowartościowy,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  3  dni 
roboczych od uznania reklamacji za zasadną.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5:
§ 7    – prosimy o modyfikację treści na:
1.  Strony umowy postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  są  kary  umowne  z 
następujących tytułów i w wysokościach:

a)  za  odstąpienie  od  umowy lub  jej  wypowiedzenie  z  winy jednej  ze  stron,  drugiej  stronie 
przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej 
części umowy,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne i uzasadnione żądanie karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonej bez uzasadnionej przyczyny i z winy Wykonawcy, w 
ustalonym przez strony terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie.

2. W przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość kar umownych, obu stronom 
umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.



Pytanie 6:

§ 8  – prosimy o wykreślenie

ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

§ 13 – prosimy o modyfikację treści na:

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla danej 
sprawy Sąd powszechny.

ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Dot. umowy na dzierżawę zbiornika – zał. nr 3

Pytanie 8: 

§ 2 pkt 4 – prosimy o modyfikację treści na:

4. Dzierżawca będzie dokonywać zapłaty miesięcznego wynagrodzenia przelewem na rachunek 
bankowy Wydzierżawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Z tym, że data 
wystawienia  faktury za dany miesiąc  rozliczeniowy nie  może być  wcześniejsza  niż  ostatni 
dzień tego miesiąca.

ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9:

§ 6 pkt 2 i 3  – prosimy o modyfikację treści na:

2. Dzierżawcy  nie  wolno  dokonywać  napraw  lub  wymiany  zaworów  albo  innych  części 
instalacji  lub  zbiornika,  chyba  że  uzyska  na  takie  działanie  pisemne  zezwolenie 
przedstawiciela  Wydzierżawiającego.  Jednakże  w  przypadku  nieuzasadnionego 
niedokonania  naprawy  uszkodzeń  zbiornika  lub  awarii  towarzyszącej  instalacji  przez 
Wydzierżawiającego w terminie 3 dni od otrzymania przez niego zawiadomienia awarii, 
Dzierżawca może powierzyć dokonanie naprawy innej osobie na koszt swój koszt i ryzyko. 
Strony mogą ustalić inny termin dokonania naprawy.

3. Każda ze stron umowy zobowiązuje się pokryć koszty naprawy zbiornika lub jego utarty 
jak i towarzyszącej mu instalacji powstałe w wyniku wszelkich szkód spowodowanych z jej 
winy. 

ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 10:
§ 8  – prosimy o modyfikację treści na:

Każda  ze  stron  umowy  ma  prawo  ją  rozwiązać  z  ważnych  powodów  z  zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca. 



ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 11:

§ 11 pkt 3 – prosimy o modyfikację treści na:

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, co do których nie zawarto ugody w 
terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, podlegają rozpatrzeniu przez właściwy dla 
danej sprawy sąd powszechny. 

ODP.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

W związku ze zmianą  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 
12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przesunięciu ulega 
termin składania ofert  z  dnia 26 lutego 2010 roku.  Nowym terminem składania ofert  jest 
dzień  1  marca  2010  roku,  godz.  11:00,  zaś  terminem  otwarcia  ofert  jest  dzień
1 marca 2010 roku , godz. 11:30.


