
DZP.3320.6.21 Zamość, dnia 12 marca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych  informuje,  że  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  warunków
zamówienia opracowanej do postępowania dostawę gazów medycznych. Poniżej podajemy
treść wniosków i wyjaśnienia:

Pytanie 1 – Prosimy o udostępnienie do niniejszego postępowania  formularzy  cenowych.
Jest  to  dość istotny  aspekt  w kwestii  ustalenia  ceny dla  danego Zadania,  aby potencjalni
wykonawcy wzięli pod uwagę te same czynniki cenotwórcze i w tych samych ilościach.

Wyjaśnienia:  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawierający  wymagane
przez  Zamawiającego ilości  znajduje  się  w rozdziale  V ust.  3  SWZ,  a  szczegółowy opis
sporządzenia oferty cenowej znajduje się w rozdziale  XVII ust. 1 SWZ. 

Pytanie 2 – Pytanie dotyczące dzierżawy butli – pakiety 2- 5
Czy Zamawiający opisując przedmiot  zamówienia odnośnie „Przyjęcie w użyczenie” butli
sprężonych  gazów  medycznych,  podając  ilości  ma  na  myśli  ilość  dzierżawionych  butli
w ciągu jednego dnia (butlodoba) trwania umowy?

Wyjaśnienia: Użyczenie należy rozumieć zgodnie z art. 710 Kodeksu Cywilnego. 
Przy każdej  dostawie butli  z  gazami medycznymi w pierwszej  kolejności  będą  odbierane
z  magazynu  puste  butle,  a  następnie  przekazywane  do  magazynu  pełne  butle  z  gazami
medycznymi.  Zapewni  to  prawidłowy  stan  ilościowy  butli  w  magazynie  i  systemie
skanującym. 

Pytania 3 – Pytanie dotyczące terminu przydatności gazów – pakiety 1-5 
Prosimy  o  uzasadnienie  merytoryczne  wprowadzonego  wymogu:  „Minimalny  wymagany
przez  Zamawiającego  termin  ważności  oferowanych  gazów  w  momencie  dostawy
to 36 miesięcy”,  skoro zgodnie z pkt. VI. SWZ  Termin realizacji zamówienia – wynosi  
18  miesięcy  licząc  od  daty  zawarcia  umowy.  Oznacza  to  jednoznacznie,  że   po  upływie
trwania umowy zostanie zawarta nowa umowa, a butle będą dostarczane w ramach nowej
umowy,  być  może od innego wykonawcy,  z  nową datą  przydatności  do użycia.   Według
składającego wniosek wprowadzony wymóg jest nielogiczny, nie ma żadnego ekonomicznego
i  merytorycznego  uzasadnienia,  a  przede  wszystkim stanowi  naruszenie  zasady  uczciwej
konkurencji – a więc elementarnej zasady prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia:  Zamawiający  zmienia  zapis  „Minimalny  wymagany  przez
Zamawiającego  termin  ważności  oferowanych  gazów  w  momencie  dostawy



to  36  miesięcy”  na  „Minimalny  wymagany  przez  Zamawiającego  termin  ważności
oferowanych  gazów  to  24  miesiące”.  Przedmiotowy  zapis  nie  dotyczy  132  butli
czterdziestolitrowych, o których mowa w zadaniu 2 - Tlen sprężony medyczny w butlach,
będących własnością  szpitala  i  wykorzystywanych jako rezerwowe zasilanie  w przypadku
awarii stacji zgazowania ciekłego tlenu.

Zmianie  ulega  §  9  ust.  2  wzoru  umowy,  który  otrzymuje  następujące  brzmienie:
„2. Wykonawca gwarantuje 36-miesięczny termin ważności gazów medycznych w przypadku
czterdziestolitrowych  butli  z  tlenem  medycznym  oraz  24-miesięczny  termin  ważności
w pozostałych przypadkach”.

Pytania 4 – Dotyczy wzoru umowy.
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższego postanowienia:
„Wykonawca  nie  będzie  ponosić  odpowiedzialności  w  przypadku  wystąpienia  zdarzeń
pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron
trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź,
pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność
uzyskania  zasilania  elektrycznego,  utrudnienia  w  podstawowym  zaopatrzeniu,  przepisy
prawne  ograniczające  lub  Wykonawcy  wypełnienie  swoich  zobowiązań  w  całości,
lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia
a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres”.

Wyjaśnienia:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy
postanowień  postulowanych  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru
umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytania 5 – Pytanie do zadania 2, 3, 4, 5
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  do  wyceny  w  ramach  każdego  zadania,  osobnej
pozycji dotyczącej dzierżawy butli oraz transportu.

Wyjaśnienia:  Przedmiotem  zamówienia  nie  jest  dzierżawa  a  użyczenie  butli
w rozumieniu art.  710 Kodeksu Cywilnego. Powyższe oznacza,  ze brak jest  uzasadnienia
dla wydzielenia osobnej pozycji, w ramach której wycenione byłyby koszty użyczenia butli,
bowiem  użyczenie  jest  ze  swojej  istoty  nieodpłatne.  Koszty  transportu  powinny  zostać
uwzględnione w cenie oferowanych gazów medycznych.  Wiążące pozostają postanowienia
§ 4 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 
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