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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/03/2021 pn. „Dostawa na zaopatrzenie SPZOZ w Sa-

noku w tlen medyczny i związaną z tym dzierżawą zbiornika na ciekły tlen medyczny” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1  

Czy opisując przedmiot zamówienia: Tlen medyczny butla  a 2 litry aluminiowe z zaworem zinte-

growanym ma na myśli butle tlenowe ze stałym (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w 

reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 

– 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łącze-

nia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia 

tlenu medycznego np. respirator transportowy. 
Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 2  

Czy zawór zintegrowany w aluminiowej butli tlenowej o poj. 2l z zintegrowanym zaworem ma być 

wyposażony w przepływomierz  umożliwiający ustawienie przepływu   co najmniej w 12 różnych za-

kresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min), co zwiększa zakres 

możliwości zastosowania tlenu w celach medycznych (np. farmakologicznie) ? 

Odpowiedź:. Tak. 

 

Pytanie nr 3 

 Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz  zwiększenia komfortu użytkowania, waga pełnej butli 

aluminiowej z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem ma nie przekraczać 4kg, co zostanie  potwier-

dzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy do-

łączyć do oferty jako dokument przedmiotowy w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z 

zapisami SWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiają-

cego. 
Odpowiedź: Tak. 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 
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