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Do Oferentów 
 
 
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z 
dzierżawą urządzeń do ich magazynowania dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby tlen medyczny w butlach był zarejestrowanych produktem 
leczniczym?  
ODPOWIEDŹ: Tak.   
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby podtlenek azotu w butlach był zarejestrowanych produktem 
leczniczym?  
ODPOWIEDŹ: Tak.   
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby dwutlenek węgla w butlach był zarejestrowanych wyrobem 
medycznym?  
ODPOWIEDŹ: Tak.   
 
PYTANIE NR 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby ciekły azot dostarczany w cysternie, którym później zostaną 
napełnione zbiorniki przenośne będące własnością Zamawiającego był zarejestrowanym 
wyrobem medycznym?  
ODPOWIEDŹ: Tak.   
 
PYTANIE NR 5 
Prosimy o informację, czy Zamawiający stosuje wytyczne m.in.  Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz 
używaniu i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i 
magazynowaniu karbidu Dziennik Ustaw nr 7, poz. 59.   zwane poniżej „rozporządzeniem”?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający stosuje.   
 
PYTANIE NR 6 
Prosimy o informację, ile zbiorników przenośnych Zamawiający posiada i w dostawach co 
wtorek i czwartek jaka ilość gazu będzie odbierana z cysterny dostawcy?  
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ODPOWIEDŹ: Przeciętne dostawy: wtorek - 60 kg, czwartek – 70-85 kg. Zamawiający 
posiada: 
- butla 30l – 1 szt. 
- butla 20l – 3 szt. 
- butla 10l – 1 szt.   
 
PYTANIE NR 7 
§ 11, § 14 – czy posiadają Państwo wymagane rozporządzeniem oznakowane pomieszczenia 
magazynowe lub miejsca składowe? Czy znajdują się one na poziomie gruntu, gdzie 
przyjeżdża cysterna dostawcza lub rampy rozładowczej?  
ODPOWIEDŹ: Tak, pomieszczenia są oznakowane. Nie znajdują się one na poziome gruntu.   
 
PYTANIE NR 8 
§ 19, § 20 - czy Zamawiający, będący właścicielem zbiorników przenośnych, dysponuje 
odpowiednim sprzętem do zapewnienia, zgodnie z przepisami BHP, właściwych warunków 
transportu wewnątrzzakładowego?  
ODPOWIEDŹ: Tak.   
 
PYTANIE NR 9 
W związku z wymogiem wnoszenia zbiorników przenośnych Zamawiającego do wskazanych 
pomieszczeń proszę o informację czy Zamawiający jako osoba odpowiedzialna za przepisy 
BHP na terenie swojego Zakładu pracy oraz za transport wewnątrzzakładowy materiałów 
niebezpiecznych (przepisy ADR), przeszkoli wszystkich przedstawicieli dostawcy biorących 
udział w dostawach gazów w powyższym zakresie? Czy Zamawiający na terenie swojego 
zakładu pracy zapewnia ubezpieczenie osobom realizującym dostawę materiału 
niebezpiecznego?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dokona szkolenia oraz nie zapewnia ubezpieczenia osobom, 
które nie są pracownikami Zamawiającego.   
 
PYTANIE NR 10 
Prosimy o określenie na etapie postępowania przetargowego miejsc, w które Zamawiający 
będzie żądać wnoszenia zbiorników przenośnych z ciekłym azotem.  
ODPOWIEDŹ: Dział Fizykoterapii – II piętro (w budynku jest winda). 
 
PYTANIE NR 11 
Prosimy o określenie na etapie postępowania przetargowego miejsc, w które Zamawiający 
będzie żądać wnoszenia butli z gazami medycznymi i technicznymi. Zwracamy uwagę, że 
dotychczasowe dostawy gazów w butlach były realizowane bez takiego wymogu.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający może dopuścić dostawę gazów medycznych na teren jednostki 
do wskazanego miejsca znajdującego się na poziomie gruntu.   
 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

……………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie  
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