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Nr sprawy A.I. 271-17/12                                                                Kraków, 6 marca 2012 r. 
  
Dotyczy: Postępowania na dostawę ciekłego azotu wraz z dzierżawą pojemników dewara oraz dostawa sprężonego tlenu 

medycznego wraz z dzierżawą butli  
 
 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-17/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 
 
1. Czy Zamawiający używa butli aluminiowych 10 l z tlenem medycznym o pojemności 1,5 m³? 

Butle te są lżejsze od butli stalowych i wygodniejsze w przenoszeniu. Jeśli tak to bardzo proszę 
o wprowadzenie produktu do SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zarówno butle aluminiowe jak i stalowe pod warunkiem spełnienia 
wymogów określonych przepisami prawa oraz żeby posiadały wymagane atesty i były 
dopuszczone do obrotu i przechowywania tlenu medycznego. 
 

2. Bardzo proszę o wyjaśnienie jakiej wielkości dewary na ciekły azot potrzebuje Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga łącznie trzech pojemników dewara, w tym: 11 L – 1 szt., 25 L, - 1 szt., 
60 L – 1 szt. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w 
załączniku nr 1 specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa. 
  

3.  Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian w umowie: 
a) W § 5 ust. 2 bardzo proszę o zmianę z „30 dni od daty przedłożenia faktury VAT” na „30 

dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie dostarczona na maksimum 10 dni 
przed terminem płatności”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

b) W § 5 ust. 4 bardzo proszę o zmianę z „Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego” na „Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

c) W § 8 bardzo proszę o wykreślenie zapisu w całości i zmianę na „przeniesienie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie dopuszczalne jest tylko i 
wyłącznie pod warunkiem iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia 
umowy cesji zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

d) W § 10 ust. 1 b bardzo proszę o zmianę z „10% wartości umowy” na „10% niezrealizowanej 
części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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e) W § 10 w celu równego traktowania stron bardzo proszę o wprowadzenia zapisu „Za 
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Dzierżawa opakowań: 

a) Taryfa 1 dla dzierżawcy jest naliczana za opakowania, które Odbiorca wydzierżawia na czas 
krótszy niż 3 miesiące. 

b) Taryfa 2 dla dzierżawy jest naliczana za opakowania, które Odbiorca wydzierżawia na czas 
dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż 6 miesięcy bez zwrotu na wymianę, i jest 
podwyższona o 75% w stosunku do taryfy 1 dla dzierżawy. 

c) Taryfa 3 dla dzierżawy jest naliczana za opakowania, które Odbiorca wydzierżawia na czas 
dłuższy niż 6 miesięcy bez zwrotu na wymianę, i jest podwyższona o 100% w stosunku do 
Taryfy 1 dla dzierżawy. 

d) Cena za Taryfę 1 dla dzierżawy jest cena zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym.  

Prośba o wprowadzenie tego paragrafu podyktowana jest tym, iż producenci gazów muszą mieć 
zachowaną odpowiednią rotację butli, ponieważ ich dochód generowany jest z gazów. Jeśli nie 
ma możliwości sprzedaży gazów w butlach, będących własnością Wykonawcy, dochód musi 
być generowany z innych źródeł, np. dzierżawy butli. Stąd prośba o wprowadzenie możliwości 
naliczania narastającej stawki za dzierżawę w sytuacji gdy Zamawiający nie zachowuje 
właściwej rotacji butli. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na co najmniej dzień 

13.03.2012r. istnieje możliwość, że z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy mogli złożyć 
oferty w dniu 12.03.2012 r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w 
SIWZ: 

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zmieniony załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma 
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