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WSZYSCY 

 

 

dotyczy: odpowiedzi na pytania do 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 zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie 1:  
Rozumiemy, że Zamawiający oczekuje dostaw tlenu medycznego w butlach ze 

zwykłym/standardowym zaworem i zawartości tlenu medycznego w butlach o pojemności 

2l - 0,43m3. Prosimy o potwierdzenie. 

Odp.: Tak. 
 

Pytanie 2: 

Prosimy o utworzenie w tabeli cenowej dodatkowej pozycji „transport tlenu medycznego 

ciekłego” w jednostce miary „dostawa”, jednocześnie określając orientacyjną ilość 

dostaw. 
Odp.: Nie, Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert pn. „Kalkulacja 

cenowa do oferty” pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 3:  
Prosimy o zmianę czasu potrzebnego na dostarczenie butli w przypadku awarii zbiornika 

z nierealnych „12 godzin” na „1 dzień roboczy”. Zamawiający zgodnie z normami 

dotyczącymi instalacji gazów medycznych winien posiadać u siebie odpowiedni zapas 

butli na wypadek awarii zbiornika oraz trzy sprawne niezależne źródła zasilania w tlen 
medyczny, główne, rezerwowe i pomocnicze. 

Odp.: Czas na dostarczenie butli w przypadku awarii zbiornika ustala się na 

„max 24h”. Treść zaproszenia w tym zakresie została zmodyfikowana. 

 
Pytanie 4:  

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.04.2022r lub późniejszy. 

Z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w wyznaczonym 

przez Państwa terminie. Większa ilość ofert bezsprzecznie leży w interesie publicznym.  

Odp.: Termin składania ofert to 22.04.2022r. Treść zaproszenia w tym zakresie 
została zmodyfikowana. 

 

Pytanie 5 – dotyczące wzoru Umowy: 

1) w paragrafie 4 ust 1.1 h – prosimy o pozostawienie tylko i wyłącznie zdania 
„sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.” i wykreślenie pozostałej części tego ustępu. Niniejsze 

postępowanie w żadnym stopniu nie dotyczy instalacji wewnętrznych Szpitala.  

Odp.: Tak, zgodnie z modyfikacją zaproszenia. 
 

2) w paragrafie 6 ust 4 – prosimy o dopisanie treści która będzie wyłączała z tych 

postanowień straty i uszkodzenia na mieniu powierzonym przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl
http://www.szpitalodrodzenie.pl/


Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

3) w paragrafie 11 ust 4 – prosimy o modyfikację zapisów na taką treść, aby 
wynikało z niej, że Wykonawca ponosi tylko i wyłącznie ewentualną różnicę w kosztach 

pomiędzy zakupem w cenach wynikających z niniejszej Umowy a ceną zakupu 

zastępczego.   

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 
 

4) w paragrafie 11 ust 5 – w celu równego traktowania Stron Umowy prosimy 

o zmianę brzmienia na „Jednej ze Stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przed 
drugą ze Stron obowiązków wynikających z zakresu niniejszej umowy” 

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

 

 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

 


