Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 06.04.2017r

DZP/09PN/2017

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu
medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego
w Zabrzu Sp. z o. o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pytania odnośnie Grupy 1 – tlen medyczny i azot ciekły
Pyt. 1
W SIWZ , rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2, ust. 3 prosimy o dopuszczenie
dwutlenku węgla o dacie ważności 12 miesięcy od daty produkcji.
UWAGA!!! Zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi tego gazu – wyrobu medycznego termin
ważności wynosi 12 miesięcy od daty ważności 12 miesięcy
Ad. 1
Zamawiający dopuści dwutlenek węgla o dacie ważności mniejszej niż 12 miesięcy pod warunkiem,
że dostawa odbędzie się do 14 dni od daty produkcji gazu.
Pyt. 2
W zał. Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY w § 3 ust. 6 prosimy o odstąpienie od wymogu dostaw do
godziny 11. Dostawy gazów odbywają się w butlach aluminiowych , stalowych, ciśnieniowych
wymaga specjalistycznym wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy
ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy
sprężone.
Ad. 2
Zamawiający informuje o zmianie Załącznika nr 5 do SIWZ – projektu umowy w przedmiotowym
zakresie tj. zmienia termin dostaw do godziny 13:00
Pyt. 3
W zał. Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY W § 12 ust 2 prosimy o zmianę zapisów umowy na
brzmienie: „Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia sporu,
wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu, właściwego miejscowo dla siedziby powoda.”
Ad. 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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