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Kraków, 19 września 2016 r. 
 

  Dotyczy:  postępowania na „Dostawę ciekłego azotu i sprężonego tlenu medycznego w butlach”.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Znak postępowania: A.I.271-19/16 

 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

  ZESTAW 1 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą pojemników dewara 

i utworzenie odrębnego pakietu. 

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż podział taki pozwoli na udział w postępowaniu podmiotom, 

które nie prowadzą obrotu produktami leczniczymi (tlen medyczny). Umożliwi to Zamawiającemu 

uzyskanie korzystniejszych ofert w zakresie dostawy ciekłego azotu i sprężonego tlenu medycznego 

oraz zachowanie zasady o uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pkt 4.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją”) przyjmuje 

nowe brzmienie: 

„Zamówienie składa się z 2 części: 

Część 1: Dostawa ciekłego azotu; 

Część 2: Dostawa sprężonego tlenu medycznego. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia”. 

 

Pkt 4.1. specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzory umowy wraz z załącznikami, będące 

załącznikami nr 3 do specyfikacji”. 

 

Pkt 4.1. specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

5.1. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz: 

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 

posiadają aktualną koncesje (zezwolenie) wystawione przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub 

aktualną koncesje (zezwolenie) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie 

produktu leczniczego (dotyczy producenta) - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm); 

b) posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie), należycie zrealizowali (rozpoczęli i zakończyli) lub realizują (rozpoczęli i 

aktualnie realizują) nieprzerwanie - co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum 50 000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) każda: 

- dla części 1 zamówienia dostawy ciekłego azotu, 

- dla części 2 zamówienia dostawy sprężonego tlenu medycznego. 

     W przypadku wskazania dostawy nadal realizowanej przez Wykonawcę, wymaganie opisane w 

pkt b) winna spełniać dotychczas zrealizowana część dostawy”. 

 

Pkt 7.1. specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„Formularz oferty wypełniony (w części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę) i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji”. 

 

Pkt 7.2. specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 
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„Załącznik do wzoru umowy - wypełniony (w części zamówienia, na którą Wykonawca składa 

ofertę) i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy”. 

 

Pkt 7.5. lit f) specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„na wezwanie Zamawiającego - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego - aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen 

medyczny (i pojemniki Dewara) jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45 

poz. 271 ze zm.) – dotyczy części 2 zamówienia”. 

 

Pkt 7.5. lit g) specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„na wezwanie Zamawiającego - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego - aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen 

medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w 

Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea 

Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona 

charakterystyką produktu – dotyczy części 2 zamówienia”. 

 

Pkt 7.5. lit h) specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„na wezwanie Zamawiającego - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego - kartę charakterystyki produktu leczniczego (tlen medyczny) – 

dotyczy części 2 zamówienia”, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (ciekły azot) – 

dotyczy części 1 zamówienia”. 
 

Pkt 16.2. specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty: 

- cenę brutto za wykonanie zamówienia w części 1 zamówienia / części 2 zamówienia 

oraz zastosowaną stawkę podatku VAT w %. 

Ponadto Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą załącznik do umowy, gdzie pozycja „Razem 

wartość brutto” stanowi cenę brutto wykonania całego zamówienia”. 

 

Formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 

do udzielonych odpowiedzi.  

Wykonawcy mają obowiązek złożyć ofertę na nowym (poprawionym) Formularzu oferty. 

 

Wzór Wykazu – załącznik nr 4 do specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do 

udzielonych odpowiedzi.  

 

Wzór umowy – załącznik nr 3 do specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie tj. zostaje podzielony na 

dwie części zamówienia. Stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.  

 

Pytanie: 

Pytania nr 2 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu o nakładaniu jednej opłaty za transport w przypadku 

dostawy ciekłego azotu i sprężonego tlenu medycznego, ze względu na fakt, że dostawy odbywają się 

odrębnymi środkami transportu, a przede wszystkim podlegają innej stawce VAT. W przypadku 

dostawy produktu leczniczego stawka wynosi 8% i nie może być zastosowana do dostawy ciekłego 

azotu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Koszt Transportu po stronie Wykonawcy. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu z załącznika cenowego o połączeniu kosztów dostawy w 

przypadku równoczesnego transportu ciekłego azotu i gazów medycznych sprężonych, ponieważ ciekły 

azot dostarczany jest wyspecjalizowaną cysterną natomiast butle przewożone są odrębnym 

wyspecjalizowanym samochodem do przewożenia butli. Nie mam możliwości przewożenia obu 

rodzajów tych gazów jednym transportem. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 
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Bardzo proszę o zmianę w formularzu cenowym pozycji 2 i 4 na pojemnik dewara 25l. Na dzień 

dzisiejszy mają Państwo w dzierżawie 4 sztuki pojemników dewara po 25 l i z naszej wiedzy wynika, 

że spełniają one Państwa zapotrzebowanie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie: 

Dot. umowy na dostawy gazów medycznych 

Wykonawca wnosi o modyfikację § 4 ust. 1 B w następujący sposób: 

„B) po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia składanego w formie pisemnej, faksem lub 

telefonicznie przez osobę, o której mowa w § 8 ust. 8, na adres 

Wykonawcy…………………………..lub faksem na nr:……….………………..lub 

tel………………………..…….. realizowane w dni robocze w ciągu 24 godzin od dnia, w którym 

zostanie złożone zamówienie do siedziby Zamawiającego ul Emaus 18, 30-209 Kraków. Otrzymanie 

zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez wykonawcę” 

 

Oraz w § 5 ust. 5 w następujący sposób: 

„Zamówienie jest składane w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie przez osobę, o której mowa w 

§ 8 ust. 8, na adres Wykonawcy………………… lub faksem na nr: ………………..lub 

tel………………………….. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez 

wykonawcę”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dot. umowy na dostawy gazów medycznych 

Wykonawca wnosi o zmianę w § 11 ust. 1 kwot kar umownych z brutto na netto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dot. umowy na dostawy gazów medycznych 

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 1 w następujący sposób: 

„Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy SIWZ 

Zamawiający w przedmiocie zamówienia wskazuje dostawę ciekłego azotu i sprężonego tlenu 

medycznego. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga ciekłego azotu technicznego 

(VAT 23%), czy tez ciekłego azotu będącego wyrobem medycznym klasy II a (VAT 8%). Różnica nie 

tylko wiąże się z inną stawką VAT, ale i również innymi dokumentami załączanymi do oferty w 

wypadku ciekłego azotu będącego wyrobem technicznym, a innymi dokumentami w wypadku ciekłego 

azotu będącego wyrobem medycznym klasy II a takimi jak : 

 - certyfikat z Jednostki Notyfikowanej, 

- deklaracja zgodności wytwórcy - mówiąca m.in. o sklasyfikowaniu co najmniej do klasy II a wyrobów 

medycznych zgodnie z regułą 9 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych), 

- kopia zgłoszenia wytwarzanego wyrobu medycznego złożonego w URPL - poświadczająca 

klasyfikację wyrobu co najmniej do klasy II a wyrobów medycznych zgodnie z regułą 9 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania 

wyrobów medycznych). 

Jeżeli Zamawiający wymaga wyrobu technicznego, wykonawca wnosi o  podzielenie Zamówienia na 

dwa zadania (zadanie nr 1: dostawa ciekłego azotu) i (zadanie nr 2 dostawa sprężonego tlenu 

medycznego w butlach) z powodu braku możliwości porównania ofert zgodnie z ustawą PZP ( inny 

podatek VAT dla wyrobu medycznego – 8 %, dla wyrobu medycznego 23 %). 

Odpowiedź:  

Odpowiedź już udzielona - zestaw I, pytanie 1. 

 

Pytanie: 

Dotyczy SIWZ 
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Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiast dzierżawy pojemników Dewara – termosów na ciekły azot, 

ich sprzedaż przed Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Zamawiający będzie płacił zamiast dzierżawy 

miesięczną kwotę przez okres 36 miesięcy ( okres trwania umowy), a na zakończenie umowy nastąpi 

przewłaszczenie naczyń na rzecz Zamawiającego po opłaceniu ostatniej raty? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4 

Pytanie: 

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podział przedmiotu zamówienia na 2 odrębne 

Zadania t.j.: 

Zadanie 1 – Azot ciekły 

Zadanie 2 – Sprężony tlen medyczny 

oraz o możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 

Przedmiot zamówienia skonstruowany jak w obecnej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów 

spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego 

pakietu.  

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem 

jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych 

Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem Zamówienia.  

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź już udzielona - zestaw I, pytanie 1. 

 

II. 
 W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 SIWZ zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 22 września 2016 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 września 2016 r. godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

UWAGA: niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stornie internetowej (w zakładce 

zamówienia publiczne 2016, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu) 

zamieści informacje dotyczące: 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 ceny. 

Po publikacji powyższych informacji Wykonawcy są zobowiązani przekazać informację, o której mowa 

w art. 24 ust. 11 ustawy”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 19 września 2016 r. 

pod numerem: 310127 - 2016 z dnia 2016-09-19 r. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 2 ustawy zmieniającej (z dnia 13 maja 2016 r. - przepisy 

przejściowe i końcowe) prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

Załączniki: 

Formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji  

Wzory umów – załącznik nr 3 do specyfikacji 

Wzór Wykazu – załącznik nr 4 do specyfikacji 

 


