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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/     /2021 

Dotyczy: „Dostawy gazów medycznych i technicznych napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego 

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/2/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na 

pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy gazów 

medycznych i technicznych, napełnianie i dzierżawa butli oraz zbiornika ciekłego tlenu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” 

Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1.  W punkcie 3 paragrafu 6 SWZ do postępowania nr PCZ/ZP/3330/2/2021 zamawiający zapisał wymóg, w 

którym w przypadku awarii zbiornika Wykonawca ma zapewnić inne urządzenie do przechowywania tlenu 

medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, w terminie 24 godzin liczonych od chwili zgłoszenia awarii 

wad/uszkodzeń zbiornika na tlen medyczny ciekły. 

Zgodnie z normą ISO nr 7396 szpital musi posiadać trzy niezależne źródła zasilania w tlen (główne źródło: 

zbiornik, rezerwowe: stacja rozprężania, w której lewa rampa to źródło rezerwowe, a prawa rampa to źródło 

awaryjne) uprzejmie proszę o usunięcie ww. zapisu, Państwa Palcówka również spełnia te wymogi).    

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par. 6 pkt 3 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, na 

następujący: „W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania 

tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika.” 

 

Pytanie 2. Pakiet nr 2 poz. 10: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania argonu o czystości 5.0. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie argonu o czystości 5.0 w zawiązku z czym modyfikuje 

zapisy SWZ oraz Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy. 

 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy 

ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 19.04.2021 r. 

- otwarcia ofert na 19.04.2021 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 

- Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ 
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W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2021 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 


