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WSZYSCY 

 

 

dotyczy: modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę gazów 

medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli 

na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 

W odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2022r. Zamawiający dokonuje modyfikacji 
Zaproszenia do składania ofert w poniższym zakresie: 

 

1. Zmianie ulega pkt.2 – 2.7 (Przedmiot zamówienia) zaproszenia do składania ofert: 

 
Było: w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w czasie nie 

dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 40 litrowe butle z tlenem, w 

ilości podanej przez pracownika szpitala zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. 

Szacunkowa ilość 24 butle/doba. 
 

Jest: w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w czasie max 

24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 40 litrowe butle z tlenem, w ilości podanej 

przez pracownika szpitala zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. Szacunkowa 
ilość 24 butle/doba. 

 

2. Zmianie ulega pkt. 8 (Termin i miejsce składania ofert) zaproszenia do składania 

ofert: 

 
Było: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 

(niski parter budynku) opatrzoną własnoręcznym podpisem  lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym  w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11.00  

 

Jest: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 

(niski parter budynku) opatrzoną własnoręcznym podpisem  lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym  w terminie do dnia 22.04.2022 r. do godz. 11.00 

 

 

3. Zmianie ulega zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert – wzór Umowy – 

w poniższym zakresie: 
 

§ 4 ust. 1 pkt.1.1 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

 

w przypadku awarii zbiornika dostarczenia w czasie max 24 godzin od zgłoszenia przez 
zamawiającego butli 40 litrowych, w ilości podanej przez pracownika szpitala 

zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. Szacunkowa ilość 24 butle/doba; 
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§ 4 ust. 1 pkt.1.1 lit. h) otrzymuje brzmienie: 

 
sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  
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