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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:
Pyt. 1 dot. pakietu nr 1 – tlen medyczny w butlach aluminiowych wraz z zaworem zintegrowanym
Czy w przypadku pozycji zawierającej –Butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym Zamawiający
w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkowania wymaga aby waga
pełnej butli z tlenem poj. 2l (0,43 m3) ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg, co zostało
potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą
należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz,
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Ad. 1
Zamawiający wymaga aby waga butli po napełnieniu i z zaworem zintegrowanym nie przekroczyła
5kg.
Zamawiający dokona zmiany Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pyt. 2 – dot. pakietu nr 8 – mieszanka tlenku azotu w azocie
Czy w przypadku pakietu nr 8 Zamawiający oczekuje dostarczenia mieszanki tlenku azotu w azocie
medycznego o stężeniu co najmniej 400 ppm w butlach Wykonawcy wraz z urządzeniem do podaży
tlenku azotu w azocie medycznego w pełni dostosowanego do potrzeb Zamawiającego? W przypadku
odpowiedzi twierdzącej prosimy o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie pozycji
dzierżawa urządzenia do podaży tlenku azotu w azocie medycznego .
Ad. 2
Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z gazem sprzętu w pełni sprawnego do podaży
mikrodawek gazu.
Zamawiający dokona zmiany Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ w przedmiotowym zakresie.
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