
Lublin, dnia 8 marca 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-14/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  gazów
medycznych  wraz  z  dzierżawą  butli  i  zbiornika  na  tlen  medyczny,  Zamawiający  udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy w
§ 1 ust.2 ?
2. Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i udostępnić Dzierżawcy zbiornik
wraz z towarzyszącą instalacją oraz butle wymienione w ust. l w terminie 2 dni roboczych od dnia
podpisani umowy. 
Odp:  Zamawiający  wyraża zgodę  na  zmianę  zapisów SIWZ,  §  1  ust.  2  otrzymuje  brzmienie:
„Wydzierżawiający zobowiązuje  się  dostarczyć,  zamontować  i  udostępnić  Dzierżawcy zbiornik
wraz z towarzyszącą instalacją (w tym zapewnić odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego) oraz
butle wymienione w ust. 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisani umowy” 

Pytanie 2: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy
w: §2 ust. 5. i 6?
5.Zapłata wynagrodzenia należnego Wydzierżawiającemu nastąpi przelewem na rachunek bankowy
w  terminie  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT.  Z  tym,  że  faktura  za  dany  miesiąc
rozliczeniowy nie może być wystawiano wcześniej niż w ostatnim dniu tego miesiąca.
6.Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wydzierżawiającego. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów w § 2 ust. 5. i  6 projektu umowy na
dzierżawę. Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wydzierżawiającego. Z tym,
że faktura za dany miesiąc rozliczeniowy nie może być wystawiona wcześniej niż w ostatnim dniu
tego miesiąca.” 

Pytanie 3: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy w
§ 3 ust. 1 pkt 5?
5.  konieczne  prace  naprawcze  i  konserwacyjne  urządzeń  i  instalacji  związane  z  normalnym
użytkowaniem  wydzierżawionych  urządzeń  (powyższe  nie  obejmuje  napraw  lub  odtworzenia
przedmiotu dzierżawy lub jego części w wyniku uszkodzenia lub utraty z przyczyn leżących po
stronie Dzierżawcy), 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy w
§ 9 ust 1-3 ?
1.W razie  niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują  się  zapłacić
sobie  nawzajem  tytułem  odszkodowania  kary  umowne  w  następujących  wypadkach  i



wysokościach:
a/ Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w
wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w
dostawie lub naprawie przedmiotu umowy.
b/ Wydzierżawiający może skutecznie uwolnić  sie od kary wskazanej  w ust.  1a wykazując,  że
zwłoka  w  dostawie  lub  naprawie  przedmiotu  umowy  była  uzasadniona  i  niezawiniona  przez
Wydzierżawiającego.
c/ Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z
winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy
nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2.Wydzierżawiającemu przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Dzierżawcy.
3.Wydzierżawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  bez  zachowania  terminu  w
sytuacji wystąpienia zwłoki w płatnościach Dzierżawcy przekraczającej 60 dni.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy w
§ 10 ust.2 pkt 2 ?
2.(…)
2)zmiany  stawki  podatku  V A T -  odpowiednio  do  zmiany  stawki  podatku  V A T.  W takim
przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o
kwotę  podatku  VAT  wynikającą  ze  stawki  tego  podatku,  obowiązującą  w  chwili  powstania
obowiązku  podatkowego.  Zmiana  wynagrodzenia  zawarta  w  §11 ust.  3  nie  wymaga  zawarcia
aneksy do umowy.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6: 
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dzierżawy w
§ 12?
Wszelkie  spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy  dla
siedziby powoda sąd powszechny. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7:
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dostawy w §
3 ust. 2 i 3?
2.Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw częściowych w ustalonym terminie. 
3.W  przypadku  niedostarczenia  przedmiotu  umowy  bez  uzasadnionej  przyczyny  i  z  winy
Wykonawcy w określonym umową terminie Zamawiający ma prawo zakupić tą partię (tożsamą co
do jakości i ilości) towaru u innego dostawcy. A ewentualna różnica pomiędzy ceną wynikającą z
umowy, a ceną zakupu , na niekorzyść Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 8:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 4 ust. 3 -5?
3.Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego. Z tym, że data wystawienia danej
faktury nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji dostawy której ta faktura dotyczy.
4.Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. 



5.Wykonawca zapewnia niezmienność cen netto przez cały okres trwania umowy. Podane w ofercie
ceny netto nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy Dostawy w zakresie § 4 ust. 3 -5.
Jednocześnie  Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień  publicznych (tj  Dz.  U.  z  2010 r.  nr  113,  poz.  759 ze zm) dokonuje  zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Podstawę  do  zapłaty  będzie  stanowić  faktura  VAT wystawiona  przez  Wykonawcę  na  kwotę
należną  z  tytułu  dostarczonej  partii  towaru  zamówionej  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej
umowy. Z tym, że data wystawienia danej faktury nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji
dostawy, której ta faktura dotyczy.”  

Pytanie 9:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 5?
Braki  ilościowe i  jakościowe ujawnione po rozpakowaniu  zamówionej  partii  towaru  podlegają
reklamacji.  Po ujawnieniu  takiego braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie  protokół
zawiadamiając  jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  niezwłocznie  po  otrzymaniu
zawiadomienia do rozpatrzenia złożonej reklamacji (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych – gdy
dotyczy  ona  ilości  lub  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  roboczych  –  gdy  dotyczy  ona  jakości
dostarczonego towaru) oraz uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy, nie
później jednak niż w terminie kolejnych 3 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 10:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 6 ust.3 ?
3.Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. l. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 11:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2?
l.(…): 
1) powtarzających się, udokumentowanych wypadków nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę, 
2)istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy PZP), 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 12:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 8?
Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  ważnych  powodów z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 9 ust. 1-3?
1.W razie  niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują  się  zapłacić
sobie  nawzajem  tytułem  odszkodowania  kary  umowne  w  następujących  wypadkach  i



wysokościach:
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w
wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w
dostawie lub wymianie przedmiotu umowy.
b/ Wykonawca może skutecznie uwolnić sie od kary wskazanej w ust. 1a wykazując, że zwłoka w
dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.
c/ Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z
winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5%
wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy
nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2.Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.
3.Wykonawcy  przysługuje  prawo  wstrzymania  dostaw  w  sytuacji  wystąpienia  zwłoki  w
płatnościach za dostawy zrealizowane wcześniej przekraczającej 60 dni.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 14:
Czy zamawiający zgodzi  się  na wprowadzenie następujących modyfikacji  do Umowy Dostawy
w § 10 ust.2 pkt 2?
2.(…)
2)zmiany  stawki  podatku  V A T -  odpowiednio  do  zmiany  stawki  podatku  V A T.  W takim
przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o
kwotę  podatku  VAT  wynikającą  ze  stawki  tego  podatku,  obowiązującą  w  chwili  powstania
obowiązku  podatkowego.  Zmiana  wynagrodzenia  zawarta  w  §11 ust.  3  nie  wymaga  zawarcia
aneksy do umowy.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 15:
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Umowy Dostawy w §
12?
Wszelkie  spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy  dla
siedziby powoda sąd powszechny. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 16:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy na dzierżawę §2 ust. 8?
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą  być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Dzierżawcy i organu założycielskiego Dzierżawcy. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 17:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy na dzierżawę §5 ust. 4?
Koszty  napraw zbiornika  i  towarzyszącej  instalacji  nie  powstałe  z  winy  Dzierżawcy  pokrywa
Wydzierżawiający. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 18:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy na dostawę §4 ust. 6?
6.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.



Pytanie 19:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy na dostawę § 7 ust. 2?
2. ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 20:
W związku ze zmianą specyfikacji w przetargu proszę o uwzględnienie ilości sztuk transportu butli
medycznych tj. 75 szt.
Odp. Należy wycenić transport butli medycznych w ilości 75 szt. 
Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionym zakresie. W załączeniu poprawiony
załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 21:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozdzielenia zamawianych towarów na pakiet gazów
medycznych oraz gazów technicznych i azotu ciekłego?
Zmiana taka spowoduje wzrost konkurencyjności składanych ofert.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 22:
Czy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  terminu  rozstrzygnięcia  ze  względu  na
wprowadzone w specyfikacji znaczne zmiany dotyczące zamówienia?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień  publicznych (tj  Dz.  U.  z  2010 r.  nr  113,  poz.  759 ze zm) dokonuje  zmiany treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  punktu  3.1.2,  który  otrzymuje
brzmienie:  „3.1.2.  dostawa  ciekłego  azotu  N2  w  butlach  ok.  19  kg  każda.  Szacunkowa  ilość
ciekłego azotu wynosi 2 500 kg”

Jednocześnie  na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert
jest dzień 11.03.2011 godzina 12:00, zaś otwarcia ofert jest dzień  11.03.2011 godzina 12:30.



Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Zestawienie asortymentowe
l.P Przedmiot Jednost

ka
miary

Ilość Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość brutto

A B C D E F=D x E G=F + podatek
VAT

1. Tlen medyczny
ciekły

kg 27 000

2. Transport tlenu
ciekłego

kg 27 000

3. Tlen medyczny w
butlach o poj. 6,4
m3

Butla 60

4. Tlen techniczny w
butlach o poj. 6,4
m3

Butla 8

5. Acetylen w butlach
o poj. 6 kg

Butla 4

6. Tlen medyczny w
butlach o poj. 10 l

Butla 15

7. Transport butli
medycznych

Szt. 75

8. Ciekły azot w
butlach o
pojemności 19 kg

kg 2500

Razem poz. 1-8
9 Dzierżawa zbiornika

na tlen ciekły
Miesiąc 12

10 Dzierżawa 33 szt.
butli 

Miesiąc 12

11 Dzierżawa systemu
telemetrii

Miesiąc 12

Razem poz. 9- 11

………………………, dnia…………                                                            ………….…………………….
                                                                                                                     (podpis osoby / osób uprawnionych


