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DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy 

gazów wraz z dzierżawą zbiorników dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 3 części 
zamówienia” 
Numer ogłoszenia: 569229-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 
 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, 
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
1. Pytanie 1:   
Azot skroplony medyczny  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.11.2010 w sprawie klasyfikowania 
wyrobów medycznych może być wykorzystywany do: 
• Krioprezerwacji,  
• Krioterapii,  
• Kriochirurgii. 
Czy Państwo będziecie wykorzystywać azot do wyżej wymienionych zastosowań? Proszę o określenie zastosowania 
azotu ciekłego u Państwa? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Azot ciekły będący przedmiotem niniejszego zamówienia  nie będzie wykorzystywany do celów medycznych oraz nie 
będzie wykorzystywany do zastosowań wymienionych w zapytaniu.  
Gaz będzie użytkowany zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ tj. do celów naukowo-badawczych.  
 
 

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Niniejszym informuję, że Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Zmiana dotyczy:  Załącznik Nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo – cenowy dla części 3 zamówienia:  

Część III  -  Azot  ciekły 5.0 wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego 
 
Jest: 
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Wykonawca zapewni bezpieczeństwo podczas transportu i dostawy gazu, zgodnie z przepisami 

dotyczacymi przewożenia substancji niebezpiecznych.

Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły argon przez 

okres trwania umowy.

W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania argon 

na czas naprawy zbiornika.

Demontaż i odbiór zbiornika po zakończeniu umowy dzierzawy.

Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego- na koszt i ryzyko Wykonawcy- w 

momencie zużycia 70% poj. zbiornika.

Dostawa ciekłego azotu poprzez dostarczego go samochodem-cysterną i przelanie do zbiornika 

kriogenicznego

Zbiornik przez okres trwania umowy musi być pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego oraz 

będzie dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca po 

podpisaniu umowy dostarczy książkę dozoru technicznego UDT  z aktualną decyzją o 

dopuszczeniu zbiornika do aksploatacji.

Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy 

dzierzawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy.

Nazwa oferowanego zbiornika: 

……..………………………………………….....

Producent/firma: …………………………..…. 

Typ/Model: …………………………….………

Nr seryjny: ……………………………………….

Wymiary podstawy zbiornika - max. 2m x 2m.

Monitoring poziomu cieczy w zbiorniku w centrum dystrybucji Wykonawcy.

Transport, posadowienie w wyznaczonym miejscu, montaż, uruchomienie i podłączenie 

zbiornika do instalacji Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od podpisania umowy

Regulator ciśnienia zapewniajacy odbiór azotu do magistrali o ciśnieniu min.15 bar.

Dzierżawa niestacjonarnego zbiornika kriogenicznego na azot ciekły o poj. wodnej 1900-2100L.

I. Dane techniczne zbiornika

II. Wymagania stawiane Wykonawcy

2

Opis przedmiotu zamówienia 

Zbiornik kriogeniczny

Parametry oferowane przez Wykonawcę

(wypełnia Wykonawca)

3

L.p.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo podczas transportu i dostawy gazu, zgodnie z przepisami 

dotyczacymi przewożenia substancji niebezpiecznych.

Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły azot przez 

okres trwania umowy.

W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania argon 

na czas naprawy zbiornika.

Demontaż i odbiór zbiornika po zakończeniu umowy dzierzawy.

Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego- na koszt i ryzyko Wykonawcy- w 

momencie zużycia 70% poj. zbiornika.

Dostawa ciekłego azotu poprzez dostarczego go samochodem-cysterną i przelanie do zbiornika 

kriogenicznego

Zbiornik przez okres trwania umowy musi być pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego oraz 

będzie dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca po 

podpisaniu umowy dostarczy książkę dozoru technicznego UDT z aktualną decyzją o 

dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji.

Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy 

dzierzawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy.

Nazwa oferowanego zbiornika: 

……..………………………………………….....

Producent/firma: …………………………..…. 

Typ/Model: …………………………….………

Nr seryjny: ……………………………………….

Wymiary podstawy zbiornika - max. 2m x 2m.

Monitoring poziomu cieczy w zbiorniku w centrum dystrybucji Wykonawcy.

Transport, posadowienie w wyznaczonym miejscu, montaż, uruchomienie i podłączenie 

zbiornika do instalacji Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od podpisania umowy

Regulator ciśnienia zapewniajacy odbiór azotu do magistrali o ciśnieniu min.15 bar.

Dzierżawa niestacjonarnego zbiornika kriogenicznego na azot ciekły o poj. wodnej 1900-2100L.

I. Dane techniczne zbiornika

II. Wymagania stawiane Wykonawcy

2

Opis przedmiotu zamówienia 

Zbiornik kriogeniczny

Parametry oferowane przez Wykonawcę

(wypełnia Wykonawca)

3



  

  

 

 

 

Pozostałe zapisy pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ 
 

Zamieszczono: 
-  strona internetowa Zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  Zamawiającego  
     
                     
 

 
 
                  Specjalista                                                                                Pełnomocnik                                                                                                                                                 
                Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                              
…………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  
 
 
 
 
 
Załącznik:  
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 09.07.2019r. 


