Warszawa, dnia

14.03.2017r.

Nr sprawy SPZOZ.U.98/2017
ZAWIADOMIENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „dzierżawa,
napełnianie i sukcesywne dostawy butli z gazami medycznymi dla Ursynowskiego
Centrum Zabiegowego w Warszawie przy ul. Kajakowej 12” (Nr sprawy
SPZOZ.U.98/2017) wpłynęły zapytania.
Treść zapytań i odpowiedzi zamieszczono poniżej:
Zapytanie nr 1 z dnia 14.03.2017r.
1. Czy w związku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie tlenu medycznego/ butle 2l z zaworem zintegrowanym 200 bar, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy/-ów, w trakcie badania ofert do przedłożenia na żądanie
próbki oferowanego asortymentu, w celu weryfikacji, że oferowane butle są zgodne z
zapisami zapytania ofertowego oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią ogłoszenia (pkt 15) zastrzega
sobie prawo do zażądania próbek zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia jego
zgodności z wymogami technicznymi.
2. Czy w przypadku udowodnienia/potwierdzenia wymogu aby waga pełnej butli aluminionej z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem i nie przekraczała 4kg, Zamawiający
będzie oczekiwał potwierdzenia tego faktu dokumentacją niezależnej akredytowanej
jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów niezależnej
akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej potwierdzającej, że waga pełnej
butli aluminiowej o pojemności wodnej 2L z zintegrowanym zaworem z tlenem medycznym, nie przekracza 4kg.

Zapytanie nr 2 z dnia 14.03.2017r.
Pytanie 1 – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z formularza
cenowego pozycji argon butla 5l Zamawiającego i utworzenie nowego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1
do ogłoszenia tj.: argon butla 5L, zostaje wykreślony. Wyżej wymieniona pozycja będzie
przedmiotem oddzielnego postępowania.
Zapytanie nr 3 z dnia 14.03.2017r.
Pytanie 1 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie odrębnej pozycji dotyczącej
dzierżawy butli aluminiowej 2l z zintegrowanym zaworem. Państwa zgoda umożliwi naszej
firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający wyodrębnił pozycję dzierżawy butli aluminiowej 2L z
zintegrowanym zaworem.

