Puck, dn. 02.11.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na
sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz dzierżawą butli, łącznie z posadowieniem
i dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen o pojemności 3300 litrów wraz z
parownicami oraz wykonaniem przyłączenia do istniejącej instalacji przyszpitalnej,
znak ZP/11/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi
na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela
następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz dokonuje zmiany jej treści.
1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych.
W związku z powyższym:
1) Pkt II.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Miejsce wykonania zamówienia: magazyn rozprężalni gazów medycznych Szpitala
Puckiego Sp. z o.o. lub działu fizykoterapii (dotyczy zakresu 3) przy ul. Mestwina 32,
czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, na jego
koszt i ryzyko w ciągu 72 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
2) Pkt XII, ppkt 1.2.1) otrzymuje brzmienie:
1) Komisja dokonuje oceny ofert, przyznając w każdej Części odpowiednią ilość
punktów, za spełnienie kryteriów, w sposób określony poniżej:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje maksymalny czas dostawy wymagany w SIWZ - 72
godzin otrzyma – 0 pkt,
Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas dostawy 48 godzin i mniej, otrzyma – 5 pkt.
2. W związku z komunikatem wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, dotyczącym
komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, prosimy Zamawiającego o
możliwość złożenia oferty, a następnie w trakcie badania ofert składania wszelkich
wyjaśnień, wniosków, odpowiedzi na stosowne wezwania, za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 10a ustawy Pzp.
Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000462529, NIP: 587 170 04 18, REGON: 000308229
Kapitał zakładowy 7 041 846,74 PLN

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca
zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji
elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej progów unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką
korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.
Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy
opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy
obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w
postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający
wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom
dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.
Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie
powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku
możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci
elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób
tradycyjny.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie
pisemnej, natomiast zgodnie z pkt XIII.5 SIWZ wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przesyłane będą pocztą elektroniczną, na adres
zp@szpitalpucki.pl, z zastrzeżeniem czynności oraz dokumentów, dla których w ustawie
Pzp lub Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 1126), przewidziano inną formę.
3. Pozycja 7 i 8: Prosimy o podanie ilości jaką szpital zamierza miesięcznie dzierżawić butli z
tlenem medycznym.
Odpowiedź
Butle x 2 l - ok 5 szt/m-c
Butle x 10 l - ok. 4 szt/m-c
4. Pozycja 10: Prosimy o doprecyzowanie jakiego gazu dotyczy napełnienie butli własnych
klienta.
Odpowiedź

Butle napełniane będą podtlenkiem azotu. Zmiana w tym zakresie zawarta została w
formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszych wyjaśnień.
5. Pozycja 11: Prosimy o dodanie dodatkowej pozycji w formularzu cenowym dzierżawa butli
Laparox C/ dwutlenek węgla medyczny gdyż dostawy tego gazu odbywają się tylko w
butlach Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający dodaje w zakresie części 2 poz. Nr 12 - Dzierżawa butli do pozycji 11 – 36
szt. Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania
ofert.
Oferty należy składać do dnia 06.11.2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 11:00
Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 02.11.2020r

