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                   dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych,  
                                    dzierżawę butli i zbiornika tlenu medycznego. 

 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w ogłoszeniu o  
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 –  Jakiej wielkości zbiornik posiada obecnie Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: 6 000 kg 
 
Pytanie 2 –   W jakim terminie, od momentu podpisania umowy Zamawiający wymaga posadowienia 
nowego zbiornika? 

  Odpowiedź:  
  Zamawiający: Wykonawca musi być gotowy do dostawy przedmiotu zamówienia od dnia 17.01.2018  

Pytanie 3 – Czy podane w formularzu ofertowym zużycie  tlenu ciekłego w okresie 24  miesięcy jest 
faktycznym zużyciem tego gazu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zużycie gazu w okresie 24 miesięcy wyniosło około 100 000 kg 
 
Pytanie 4 –  Czy Zamawiający dopuszcza butle z dwutlenkiem węgla medycznym do laparoskopii 
o pojemności 7,5 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: butle należy dostarczyć w rozmiarze zgodnie z załącznikiem nr 2  
 
Pytanie 5 –  Czy Zamawiający posiada utwardzone miejsce, na którym można posadowić, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zbiornik na ciekły tlen. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Tak  
 
Pytanie 6 –  Czy Zamawiający posiada mapę sytuacyjną miejsca, w którym powinien być 
zainstalowany zbiornik ciekłego tlenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Tak 
 
Pytanie 7 -  Czy istnieją ograniczenia tonażowe, wysokościowe lub inne uniemożliwiające ruch 
samochodów ciężarowych z ciekłym tlenem? 
Odpowiedź: 

  Zamawiający: brak ograniczeń  

 
Pytanie 8  - Prosimy o podanie szerokości bramy wjazdowej do planowanego miejsca posadowienia 
zbiornika. 
Odpowiedź: 

  Zamawiający: 5,5 metra 

Pytanie 9 Czy Zamawiający posiada doprowadzoną instalację elektryczną do zasilania pompy 
cysterny?   
Odpowiedź: 

   Zamawiający: Tak 

Pytanie 10 – Czy Zamawiający posiada instalację doprowadzającą tlen do punktów poboru? 
Odpowiedź: 

   Zamawiający: Tak 

Pytanie 11 – Prosimy o podanie wymaganego ciśnienia w  punkcie poboru. 



   
Odpowiedź: 

   Zamawiający: 5 bar 

Pytanie 12 – Jaki jest szacowany dobowy czas pracy instalacji? 
   

Odpowiedź: 
   Zamawiający: instalacja pracuje 24 godziny na dobę 

 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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