
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  gazów  medycznych
i technicznych  wraz  z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
określona w załączniku nr 1A.

Oferowany  przez  Wykonawcę towar  musi  być  zgodny  z  wymogami  Polskich
Norm  Jakościowych  i  posiadać  stosowne  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów
medycznych lub dokument  CE (zgodnie z  ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010  Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz posiadać aktualizację w
zakresie legalizacji butli i zbiornika kriogenicznego.

Kod CVP dla gazów medycznych – 24 11 15 00-0

Kod CVP dla gazów technicznych – 24 32 11 15-9,  24 11 19 00 – 4

Warunki dla realizacji dostaw:

1. Realizacja dostaw gazów odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
zamówień  wysłanych  faksem,  mailem  lub  telefonicznie  z  określeniem
asortymentu w ciągu 48 godzin od złożonego zamówienia (dostępność
całodobowa).

2. Ilości  podane  w  załączniku  1A  są  szacunkowe.  Zamawiający  zastrzega
sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych asortymentach.

3. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia własnych butli  i  zbiornika
kriogenicznego w sposób umożliwiający ich identyfikację.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z gazami świadectw
kontroli jakości dla dostarczanej par i.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  prawną  i  materialną  za  skutki
dostarczenia gazów nieodpowiedniej jakości.

6. Wykonawca  zapewnia  dostarczanie  gazów  własnym  transportem,
pojazdami spełniającymi obowiązujące w tym zakresie przepisy z obsługą
posiadającą uprawnienia do przewozu gazów.

7. Załadunek i rozładunek gazów będzie prowadzony w miejscu wskazanym
przez zamawiającego całodobowo.

8. Koszt transportu gazów jest wliczony w koszt przedmiotu zamówienia.
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9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
10.Dostawca  w  ofercie  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  oferty  na

dzierżawę  butli  w  ilości  zapewniającej  obrót  ilości  wykazanych  w
załączniku 1A.

11.Butle  powinny  być  standardowe,  oznakowane  kolorystycznie  wg
obowiązujących przepisów, z kołnierzem i kołpakiem zabezpieczającym
zawór oraz plombą, legalizowane.

12.Dostawca  po  posadowieniu  zbiornika  kriogenicznego  w  miejscu
wskazanym przez Zamawiającego zapewni dopuszczenie urządzenia do
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

13.Butle nie spełniające wymogów transportowane będą na koszt Dostawcy.
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Załącznik 1A

Część nr 1

Butle i zbiornik na ciekły azot dzierżawa od dostawcy gazów, zamówienie 
roczne.

Lp. Asortyment Opakowanie J.m. Ilość
1. Tlen medyczny Butla 40l (6,4m³) Szt. 58
2. Tlen medyczny Butla 10l

(1,9m³)
Szt. 162

3. Tlen medyczny Butla 2l
(0,4m³

Szt. 196

4. Podtlenek azotu medyczny 
czystość powyżej 98%

Butla 10l
(7kg)

Szt. 98

5. Azot ciekły medyczny Zbiornik do napełniania o 
pojemności 240l

Szt.
38

6. Dwutlenek węgla medyczny
czystość powyżej 99,95%

Butla 10l
(7,5kg)

Szt. 48

7. Acetylen spawalniczy Butla 40l
(5-8kg)

Szt. 6

8. Tlen techniczny spawalniczy Butla 50l Szt. 6
UWAGA ! Dotyczy gazów medycznych: produkty mają spełniać wymagania 
Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2007 roku w sprawie kryteriów czystości 
substancji dodatkowych (Dz. U. 2007. 199,1441) w fazie gazowej

Część nr 2

Zbiornik kriogeniczny jest własnością Dostawcy. Tlen medyczny ciekły. 
Zamówienie roczne.

Dostawca  zapewnia  wydzierżawienie  zbiornika  kriogenicznego  na  ciekły  tlen
medyczny  o  pojemności  minimum  4000kg,  który  posadowiony  zostanie  na
istniejącym fundamencie przygotowanym do tego celu.

W przypadku  podpisania  umowy na  dzierżawę  zbiornika  i  dostawę ciekłego
tlenu  medycznego  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność  Dostawca  skoordynuje
demontaż istniejącego zbiornika w taki sposób, aby przerwa w dostawie gazu
na oddziały była nie większa niż 6 godzin.

Zamawiana ilość ciekłego tlenu rocznie – 70 000 kg.
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