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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych wyjaśnień zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
,,Proszę o podanie wymaganej wydajności parownicy ?.”

Odpowiedź:
Wydajność  parownicy winien określić  Wykonawca.  Wydajność parownicy musi  być  dostosowana  do 
potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 2
,,Proszę o podanie poniższych parametrów:
- Miesięczne zużycie (ton/mc, kg/dobę),   
- Przepływ średni (Nm3/h, kg/h),
- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/h),  ?”

Odpowiedź:
- miesięczne zużycie 6,5 t/mc
- przepływ średni 70 Nm³/h
- przepływ maks. 140Nm³/h

Pytanie 3
,,Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na 
jego wejście)?”

Odpowiedź:
TAK posiada, max ciśnienie 250 Atmosfer.

Pytanie 4
,,Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny ?”

Odpowiedź:
Wymiar fundamentu pod zbiornik kriogeniczny wynosi 2,80 x 2,80 mb.

Pytanie 5
,,Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektrycznego:
- Typ, rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ?,
-  Kogo  własnością  jest  zasilanie  elektryczne  (Zamawiającego,  aktualnego  dostawcy)  –  granica 
dostawy?
-  Odległość  stacji  zasilania  elektrycznego  od  rozdzielni  (jeżeli  wymagane:  długość  kabla 
zasilającego)?

Odpowiedź:
-  bezpiecznik 63 Amper, przekrój kabla 4x4 mm
-  własność SP ZOZ 
-  ok. 30 mb.



Pytanie 6
,,Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się 
znajduje)?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 7
„Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 8
„Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas 
prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 9
„Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 10
„Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie 
stacji?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 11
„Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś otwór  
w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb,)?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 12
„Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 
MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m? 
Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie 
maksymalnej  dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi  się cofać przy podjeździe do stacji 
ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 13
„Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu 
medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?”

Odpowiedź:
ASFALT.



Pytanie 14
„Czy są  jakiekolwiek ograniczenia  w ruchu (np.  ograniczenie  masy całkowitej,  szerokość,  wysokość 
pojazdów  itp.)  na  drogach  dojazdowych  do  miejsc  montażu  i  tankowania  zbiorników  ?  Dotyczy 
ograniczeń  istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji  zbiornika -  poza  terenem szpitala.  Jeśli 
odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.”

Odpowiedź:
Nie posiadamy wiedzy na całej drodze dojazdowej między Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie 15
„Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku 
znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary,  otwarte źródła ognia,  
przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?”

Odpowiedź:
W odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje  
się  parking, studzienki kanalizacyjne, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek.

Pytanie 16
„Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu 
na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 17
„Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można 
zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?”

Odpowiedź:
Zamawiający posiada rampę butlową.

Pytanie 18
„Proszę o podanie ile butli można jednocześnie przypiąć do rampy?”

Odpowiedź:
18 szt. butli

Pytanie 19
„Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 20
„Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i  czy zawór odcinający jest  
własnością klienta?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 21
„Czy przez określenie butle z zaworem zintegrowanym Zamawiający rozumie: butle aluminiowe o poj.  
2l/200bar,  z  zaworem zintegrowanym tzn.  wmontowanym na  stałe  (zintegrowany z  butlą)  modułem 
wyposażonym  w  reduktor  ciśnienia,  manometr  wskazujący  ciśnienie  tlenu  w  butli  lub  cyfrowy 
wyświetlacz  z  inteligentnym  systemem  rozpoznawaniem  czasu,  przepływomierz  o  zakresie  pracy 
wyrażonym l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego 
łączenia  w  systemie  AGA do  podłączenia  urządzeń  przenośnych  wymagających  dostarczenia  tlenu 



medycznego- np. respirator. Butle posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie jej na łóżku szpitalnym 
bez  konieczności  używania  innych  elementów.  Butla  wraz  z  zaworem  przystosowana  do  pracy  w 
warunkach  wysokiego  pola  magnetycznego  do  3  tesli,  na  co  Wykonawca  przedstawi  stosowne 
dokumenty.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22
„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym, posiadających 
zamiast  manometru  cyfrowy  wyświetlacz  z  inteligentnym  systemem  rozpoznawaniem czasu,  dający 
możliwość odczytu:

ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli) 
czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący: 
przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie. ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

„Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy tlenu  medycznego w butlach stalowych o pojemności 
40-50 l napełnianych ciśnieniem 150 bar, zawierających odpowiednio 6,4 i 8 m3?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

„Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy tlenu  medycznego w butlach stalowych o pojemności 
50l napełnianych ciśnieniem 200 bar i zawierających 10,6m3?”

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 25

„Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy tlenu  medycznego w butlach stalowych o pojemności 
10 l, napełnianych ciśnieniem 200 bar i zawierających 2,1 m3?”

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 26
„ Dotyczy – Pkt 2 i pozycji nr. 5 w tabeli – Opis przedmiotu zamówienia

Czy dotyczy: 

Butli  aluminiowych  z zaworem zintegrowanym ( o poj 2l i zawartości 0,43 m3  pod ciśnienie 
200 bar )  tzn wmontowanym na stałe ( zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor 
ciśnienia , manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 
15 l/min , wyjście do podłączenia maski tlenowej  lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego 



łączenia kodowany wyjście do podłączenia maski tlenowej  lub kaniuli donosowej oraz system 
szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA )  do 
podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np.respirator 
transportowy. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz 
manomert  wskazujący  ciśnienie  w butli  nie  mogą  znajdować  się  w jednej  linii  na  zaworze 
zintegrowanym  .  Butla  wraz  z  zaworem  przystosowana  ma  być  do  pracy  w  warunkach 
wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co Oferent przedstawi 
stosowne dokumenty. Butla 2l ponadto musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku lub wózku 
szpitalnym bez  konieczności używania innych elementów- tzn wyposażona na stałe w element do jej 
zawieszania”.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27
„W związku z Pkt 2 i pozycji nr. 5 w tabeli – Opis przedmiotu zamówienia  zapytujemy czy ze względu 
na sposób zastosowania Istnieją jakieś ograniczenia odnoszące się do gabarytów butli  tj ich wymiarów i  
ciężaru ze względu na 
sposób stosowania np. : 
ciężar pełnej butli z zaworem do 3,70 kg , wysokość ( z zaworem ) do 49,5cm , średnica do 10,2 cm ?.”

Odpowiedź:
Nie ma ograniczeń

Pytanie 28
„W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Pkt 1 akapit 4;

4. Zamawiający wymaga, aby zbiornik kriogeniczny był wyprodukowany po 2010 roku.

Zapytujemy jaka jest podstawa prawna takiego wymogu? 
Wg naszej wiedzy Zamawiający ma prawo żądać  zbiornika sprawnego technicznie i odebranego przez  
Urząd Dozoru Technicznego.”  

Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje  zapis,  nie  utrudnił  zachowania  uczciwej  konkurencji.  Zamawiający  może 
określić wymagania co do przedmiotu dzierżawy.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.06.2015r. 


