
15/ZP/2018                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zmiany z dnia 24.04.2018 r zaznaczono kolorem.  

Zmiany z dnia 27.04.2018 r. zaznaczono kolorem.  

Przedmiot zamówienia w każdym z pakietów musi spełniać wymogi: 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r. poz. 1468)       

    

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz 

używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004r. Nr 7, poz. 59). 

 

W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty 

lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2211 ze zmianami). 

 

W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby 

medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. 

poz. 211 ze zmianami). 

 

 

Ilości asortymentów, wymienione w formularzu cenowym, są szacunkowe i w okresie obowiązywania 

umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen 

jednostkowych asortymentów i w granicach obowiązującej wartości przedmiotu umowy. 

 

PAKIET NR 1 

 Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy ciekłego tlenu medycznego w ilościach określonych w 

zał. nr 2 do SIWZ wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności minimum 6000 litrów 

(+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h.  

 W przypadku zwiększenia zapotrzebowania wydajność parownicy zostanie zwiększona. Zbiornik musi 

posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz 

z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia. Dostawa w/w zbiornika wraz z parownicą do siedziby 

Zamawiającego, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

wydzierżawianych urządzeń na koszt Wykonawcy. 

 Demontaż: 

- przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiornika i parownicy po zakończeniu trwania umowy, 

- termin demontażu powinien być uzgodniony z nowym Wykonawcą, aby zapobiec przerwie w dostawie tlenu 

ciekłego dla Zamawiającego. 

 Dostawy ciekłego tlenu medycznego do siedziby Zamawiającego - WS-SPZOZ Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, 

ul. Lubańska 11-12, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30 według bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego. 



 W związku z dzierżawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko: 

- dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, tj.: WS - SPZOZ Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 

11-12, min. na 3 dni przed dostawą zbiornika ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicą, w celu spełnienia 

wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta odnośnie przygotowania terenu u Zamawiającego pod 

ustawienie w/w urządzeń; 

- dostarczyć zbiornik ciekłego tlenu medycznego o pojemności minimum 6000 litrów (+ 1000 litrów) wraz z 

parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h do siedziby Zamawiającego; 

- zamontować w/w zbiornik ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicą przy istniejącym fundamencie (z 

zastrzeżeniem, że termin montażu zostanie uzgodniony z Właścicielem poprzednio zamontowanego zbiornika, 

który należy zdemontować oraz podłączyć do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego; 

- uruchomić w/w zbiornik ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicą oraz sprawdzić szczelność przyłączy do 

instalacji gazów medycznych u Zamawiającego; 

- zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika wraz z parownicą, 

w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych i 

gwarancyjnych; 

- zarejestrować w/w zbiornik wraz z parownicą oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy 

współudziale Zamawiającego; 

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego przez Wykonawcę w/w zbiornika 

wraz z parownicą; 

- zdemontować i usunąć po zakończeniu umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 30 dni w/w zbiornik 

wraz z parownicą z terenu Zamawiającego; 

 Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawianego zbiornika wynosi 24 godziny. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących dostaw 

ciekłego tlenu medycznego w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę; 

- odbiór zbiornika wraz z parownicą potwierdzony będzie protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, 

podpisanym przez przedstawicieli stron i nastąpi po dokonaniu montażu i uruchomienia oraz przeszkoleniu 

pracowników w zakresie obsługi; 

- zabezpieczyć Zamawiającego w ciekły tlen medyczny na czas wymiany i uruchomienia w/w zbiornika oraz na 

czas ewentualnych napraw zbiornika. 

 W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu 

zamówienia w zakresie ilości ciekłego tlenu medycznego, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec 

Zamawiającego. 

 W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego transportem specjalistycznym Wykonawca: 

-musi posiadać Koncesję udzieloną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub Zezwolenie Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 

- musi dostarczać ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego w ilości wskazanej w formularzu cenowym,  w 

czasie trwania umowy; 

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 

7:00 do 14:30 według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia zapotrzebowania e-mailem przez Zamawiającego;  

- musi dostarczyć ciekły tlen medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo 

rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie 



z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz dołączać do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwo 

kontroli jakości, 

 Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamontowaniem oraz uruchomieniem i    

 

PAKIET NR 2 

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy, transport oraz dzierżawa butli na gazy sprężone, wg 

asortymentu wskazanego w formularzu cenowym. Transport butli dokonywany będzie transportem Wykonawcy. 

 W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu zamówienia w 

zakresie ilości lub asortymentu pakietu, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

 W związku z wymienionymi dostawami transportem specjalistycznym Wykonawca: 

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 

7:00 do 14:30, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia zapotrzebowania e-mailem przez Zamawiającego;  

- musi dostarczyć sprężony tlen medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo 

rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie 

z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz dołączać do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – 

świadectwo kontroli jakości; 

- musi dostarczyć dwutlenek węgla medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do 

rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 

- musi dostarczyć podtlenek azotu medyczny będący produktem leczniczym posiadającym aktualne świadectwo 

rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie 

z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz dołączać do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – 

świadectwo kontroli jakości. 

 

PAKIET NR 3 

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy azotu ciekłego medycznego w ilościach określonych w 

zał. nr 2 do SIWZ wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego azotu o pojemności od 11 000 do 13 000 litrów wraz z 

parownicą o wydajności dostosowanej do potrzeb komory kriogenicznej. Zamawiający przez określenie zbiornik 

ciekłego azotu wraz z parownicą rozumie kriogeniczny zbiornik z izolacją próżniową z parownicą w zbiorniku 

będącą częścią armatury zbiornika. Zbiornik musi posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz 

kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór 

do napełniania zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej.  Dostawa w/w zbiornika wraz z parownicą do 

siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

wydzierżawianych urządzeń na koszt Wykonawcy. 

Demontaż:  

- przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie w/w zbiornika i parownicy po zakończeniu trwania umowy, 

termin demontażu powinien być uzgodniony z nowym Wykonawcą, aby zapobiec przerwie w dostawie azotu 

ciekłego dla Zamawiającego. 

Dostawy ciekłego azotu do Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 5b w dni robocze w godzinach od 

7:00 do 14:30, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 



 Dostarczenie ciekłego azotu medycznego będącego wyrobem medycznym posiadającym aktualny 

wpis do rejestru wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

 W związku z dzierżawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko: 

- dokonać wizji lokalnej w Ośrodku Rehabilitacji, tj. Zgorzelec, ul. Konarskiego 5b, min. na 3 dni przed dostawą 

zbiornika ciekłego azotu wraz z parownicą, w celu spełnienia wymagań techniczno-eksploatacyjnych producenta 

odnośnie przygotowania terenu u Zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń; 

- dostarczyć zbiornik ciekłego azotu o pojemności od 11 000 do 13 000 litrów wraz z parownicą o wydajności 

dostosowanej do potrzeb komory kriogenicznej; 

- zamontować w/w zbiornik ciekłego azotu wraz z parownicą przy istniejącym fundamencie (z zastrzeżeniem, że 

termin montażu zostanie uzgodniony z Właścicielem poprzednio zamontowanego zbiornika który należy 

zdemontować) oraz podłączyć do instalacji gazów u Zamawiającego; 

- uruchomić w/w zbiornik ciekłego azotu wraz z parownicą oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji 

gazów u Zamawiającego; 

- zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiornika wraz z parownicą, 

w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych i 

gwarancyjnych;  

- zarejestrować w/w zbiornik wraz z parownicą oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy 

współudziale Zamawiającego; 

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionego przez Wykonawcę w/w zbiornika 

wraz z parownicą; 

- zdemontować i usunąć po zakończeniu umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 30 dni w/w zbiornik 

wraz z parownicą z terenu Zamawiającego. 

Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawianego zbiornika wynosi 24 godziny. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących dostaw 

ciekłego azotu w terminie do 14 dni od dnia ich  zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.  

Odbiór zbiornika wraz z parownicą potwierdzony będzie protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, 

podpisanym przez przedstawicieli stron i nastąpi po montażu i uruchomienia oraz  przeszkoleniu pracowników w 

zakresie obsługi. 

 W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu 

zamówienia w zakresie ilości ciekłego azotu, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

 W związku z dostawą ciekłego azotu transportem specjalistycznym Wykonawca: 

- musi dostarczać ciekły azot do Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 5b – w ilości wskazanej w formularzu 

cenowym, w czasie trwania umowy; 

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Konarskiego 

5b, w godzinach od 7:00 do 14:30 według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania e-mailem przez Zamawiającego; 

- musi dostarczyć ciekły azot medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru 

wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

 Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamontowaniem oraz uruchomieniem i 

eksploatacją bieżącą zbiornika. 

 



PAKIET NR 4 

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wraz z transportem produktu leczniczego: mieszaniny 

gazów o działaniu przeciwbólowym (sprężony tlen medyczny + sprężony podtlenek azotu 50%/50%) oraz 

dzierżawa butli o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu, zaworu dozującego mieszaninę wraz z 

przewodem i wózka-stojaka do butli. Zamawiający dopuszcza butle o większej pojemości pod warunkiem 

przeliczenia ilości m3 gazu do pełnych butli w górę. Zamawiający wymaga aby: 

- dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i 

przenoszenia butli przez personel medyczny; 

- możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez 

konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego; 

- w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu zaoferowany zawór 

dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe 

pochodziły od jednego producenta;  

- ustniki z zaworem wydechowym w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwiającym powrót wydychanego 

powietrza do zaworu dozującego (dzięki temu nie dochodzi do zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego); 

- zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry) były przeznaczone do 

podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu na potwierdzenie katalogi, foldery lub dokumenty 

równoważne;  

- korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie 

usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie - na potwierdzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PRODUCENTA; 

- zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu 

dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelek zaworu dozującego lub innych części 

składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego 

zmontowaniu, na potwierdzenie SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENTA; 

- dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji. 

W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu zamówienia w 

zakresie ilości lub asortymentu pakietu, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego.  

W związku z wymienionymi dostawami transportem specjalistycznym Wykonawca: 

- musi dostarczyć wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 

7:00 do 14:30; 

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego posiadającego aktualne świadectwo rejestracji i/lub 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo 

Farmaceutyczne. 

 

PAKIET NR 5 

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy gazu okulistycznego SF6 w pojemniku wielorazowego 

użytku o pojemności od 30 ml do 100 ml. W opakowaniu: 1 x pojemnik z gazem, 1 x zestaw do podaży gazu oraz 

dostawa zestawów do podaży gazu w skład którego wchodzi: 1x filtr, 1x strzykawka 50 ml, 1x igła 30G, 1x 

opaska dla pacjenta, osobno filtrów 0,22 mikrometry. 

W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu zamówienia w 

zakresie ilości lub asortymentu pakietu, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 



Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego posiadającego aktualne świadectwo rejestracji 

i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą 

Prawo Farmaceutyczne. 

 

 

 

 

PAKIET NR 6 

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wraz z transportem argonu medycznego wraz z 

dzierżawą butli. Transport butli dokonywany będzie transportem Wykonawcy. 

 W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy przedmiotu zamówienia w 

zakresie ilości lub asortymentu pakietu, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

 W związku z wymienionymi dostawami transportem specjalistycznym Wykonawca: 

- musi dostarczać wyłącznie w dni robocze przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 

7:00 do 14:30 według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia zapotrzebowania mailem przez Zamawiającego;  

- musi dostarczyć argon medyczny będący wyrobem medycznym posiadającym aktualny wpis do rejestru 

wyrobów medycznych, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

 

 

 


