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Dot.:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu 

z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016. 

 
 Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 

SIWZ  na  „Dostawę, montaż i podłączenie centralnego zbiornika tlenu z wykonaniem niezbędnych 

robót budowlanych i instalacyjnych”, nr postępowania 27/2016. 

 

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Podczas wizji lokalnej ustalono brak podłączenia elektrycznego rezerwowej stacji redukcji tlenu. 

Czy w związku z tym Zamawiający gwarantuje sprawność wszystkich podpinanych tablic 

redukcyjnych, w szczególności zainstalowanych przetworników ciśnienia?  

Odp. 

Tak, Zamawiający gwarantuje sprawność wszystkich podpinanych tablic redukcyjnych. 

  

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza moduł telemetryczny z powiadamianiem do 3 nr telefonów 

komórkowych?  

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza taki moduł. 

  

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zabezpieczy/dostarczy kartę SIM dowolnego operatora GSM bez simlock ?   

Odp. 

Tak, Zamawiający dostarczy kartę SIM. 

  

Pytanie nr 4: 

Prosimy o informacje w jakiego rodzaju czujniki (analogowe czy bez potencjałowe) są wyposażone 

stacje redukcyjne ?  

Odp.  

 Rampy wyposażone są w czujniki cyfrowe. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik był wyposażony w system telemetrii , tj system 

umożliwiający zdalną transmisję danych o poziomie napełnienia zbiornika ciekłym tlenem 

medycznym z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu 

medycznego, który umożliwi zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o 

ogólnodostępną wersje przeglądarki internetowej. 
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 Odp.  

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie. 

Proponowane rozwiązanie   musi   spełniać   warunek   podłączenia do system BMS  za  pomocą 

magistrali RS 485  z zaimplantowanym protokółem MODBUS RTU.  

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa 

Wykonawca prosi o modyfikację z § 7 pkt. 5 w następujący sposób: 

„ Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 7. i 8. niniejszego 

paragrafu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wystawienia 

faktury”. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pytanie nr 7: 

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa 

Wykonawca prosi o zamianę kwot  z § 11 pkt- kary umowne z brutto na netto oraz o modyfikację 

pkt 7 w następujący sposób: 

„Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań 

wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści” 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pytanie nr 8: 

Dotyczące załącznik nr 1 – umowa 

Wykonawca prosi o następującą modyfikację § 16 pkt. 3: 

„Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia 

do ugody będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny” 

 Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

  

Pytanie nr 9: 

Wykonawca prosi o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 23.08.2016 r. 

Odp. 

Zamawiający wyznacza nowy  termin składania ofert na dzień 29.08.2016 r. 

Pytanie 10. 

DOTYCZY Opis zbiornik tlenu – str. 8  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy centralnego zbiornika tlenu ciekłego na terenie 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25.  

W dokumencie opisującym zbiornik tlenu Zamawiający umieścił wymagania techniczne dla 

zbiornika tlenu. Nie da się nie zauważyć, iż projektant, który powinien być zobligowany do 

sporządzenia projektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zastosował 

rozwiązanie, które może dostarczyć jeden producent, faworyzując go w ten sposób.  Przepisy 
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prawa zamówień publicznych wymagają, aby przedmiot zamówienia był opisywany w sposób 

pomijający subiektywne preferencje organizatora przetargu. Art. 29 ust. 2 pzp zakazuje więc 

opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Z uwagi na powyższe w ramach równoważności produktów zwracamy się z prośbą o 

dopuszczenie zbiornika tlenu o parametrach równoważnych nie wpływających na zmianę 

właściwości i funkcjonowania tj.: 

 Średnica 180 cm 

 Wysokość 403 cm 

 Pojemność brutto 3 420 l  

 (zauważyć należy że zamawiający określił pojemność – jak  można wnioskować – pojemność jako 

3200 l.) Pojemność netto ciekłego tlenu określona w kg powinna być wyższa niż pojemność brutto 

a w opisie zbiornika jest odwrotnie. Prosimy o ponowną weryfikację. 

 Masa netto 2 980 kg 

 Pojemność netto 3720 kg  

Dane, dot. parownicy: 

 Długość, szerokość 57x113 cm 

 Wydajność 118 Nm3/h 

 Ciężar własny 125 kg 

Zarówno zbiornik tlenu jak i parownica, którą chcemy zaoferować zapewni prawidłową pracę w 

szpitalu oraz spowoduje, iż zostaną pominięte subiektywne preferencje projektanta. 

Odp.  

Tak, Zamawiający dopuszcza zbiornik i parownicę o  parametrach opisanych w pytaniu. 

Pytanie 10. 

Z uwagi na trwający okres urlopowy, w którym korespondencja z producentami urządzeń wymaga 

większych nakładów czasowych, jak również obustronnych uzgodnień, wnosimy o przedłużenie 

terminu składania ofert o kilka dni. Umożliwi to złożenie Państwo konkurencyjnej oferty i 

dostarczenie urządzeń o bardzo dobrych jakościowo parametrach jakościowych i funkcjonalnych.  

Odp. 

Patrz odp. Na pytanie nr 9 

Zamawiający informuje, że zgodnie  art. 38 ust.1 p. 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przedłuża termin składania ofert i wyznacza  na dzień 29.08.2016 r. godz. 

10:00. 

 


