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Postępowanie WCH.2410.2.2019.AB                   Wrocław, 1 kwietnia 2019 r 
 
 
 
Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy gazów technicznych i 
specjalnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 

 
 
Pytanie Pkt. 1 
Prosimy o poprawienie pojemności butli na acetylen do fotometrii z 8 na 50 litrów. 
Wymagana zawartość gazu 8kg mieści się standardowo u wszystkich wykonawców 
w butlach o pojemności 50 litrów.  
Odpowiedź: 
Prawidłowa pojemność butli to 50 litrów 
 
Pytanie Pkt.2 
Prosimy o poprawienie pojemności butli na acetylen techniczny z 8 na 50 litrów. 
Wymagana zawartość gazu 8kg mieści się standardowo u wszystkich wykonawców 
w butlach o pojemności 50 litrów.  
Odpowiedź: 
Prawidłowa pojemność butli to 50 litrów 
 
Pytanie Pkt.5 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na azot 5.0 o zawartości gazu w prze-
dziale 9,6-10,0m3 z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy 
chcący wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeliczają pojemność 
wodną 50 litrów na zawartość danego gazu w m3, z uwagi na co podanie jednej 
pojemności jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie równe traktowanie pod-
miotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza butle 50 litrowe o zawartości gazu w przedziale 9,6- 
10,0m3 
 
Pytanie Pkt.6 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na azot 6.0 o zawartości gazu w prze-
dziale 9,6-10,0m3 z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy 
chcący wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeliczają pojemność 
wodną 50 litrów na zawartość danego gazu w m3, z uwagi na co podanie jednej 
pojemności jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie równe traktowanie pod-
miotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza butle 50 litrowe o zawartości gazu w przedziale 9,6- 
10,0m3 
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Pytanie Pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na CO2 (butla z rurką wgłębną, wytwa-
rzanie suchego lodu) o zawartości gazu w przedziale 26-37,5kg z uwagi na fakt, że 
poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy chcący wziąć udział w postępowaniu) 
w odmienny sposób przeliczają pojemność wodną 50 litrów na zawartość danego 
gazu w kilogramach, z uwagi na co podanie jednej pojemności jest wskazaniem na 
jednego dostawcę i nie równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykona-
niem zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza butli o zawartości gazu w przedziale  
26-37,5kg. Rozpiętość zawartości gazu jest zbyt duża i może doprowadzić do nie-
równego traktowania Wykonawców. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania bu-
tle w przedziale +/- 2kg od zawartości  podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie Pkt. 15 
Prosimy o dopuszczenie butli 40-50 litrowych na podtlenek azotu 2.5 o zawartości 
gazu w przedziale 29,6-37,5kg z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe 
(różni dostawcy chcący wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeli-
czają pojemność wodną 50 litrów na zawartość danego gazu w kilogramach, z 
uwagi na co podanie jednej pojemności jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie 
równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza butli o zawartości gazu w przedziale  
29,6-37,5kg. Rozpiętość zawartości gazu jest zbyt duża i może doprowadzić do 
nierównego traktowania Wykonawców. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 
butle w przedziale +/- 2kg od zawartości  podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie Pkt. 16 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na tlen 6.0 o zawartości gazu w prze-
dziale 10,0-10,8m3 z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy 
chcący wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeliczają pojemność 
wodną 50 litrów na zawartość danego gazu w m3, z uwagi na co podanie jednej 
pojemności jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie równe traktowanie pod-
miotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza butle 50 litrowe o zawartości gazu w przedziale 10,0-
10,8m3 
 
Pytanie Pkt. 17 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na tlen techniczny o zawartości gazu w 
przedziale 10,0-10,8m3 z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe (różni do-
stawcy chcący wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeliczają po-
jemność wodną 50 litrów na zawartość danego gazu w m3, z uwagi na co podanie 
jednej pojemności jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie równe traktowanie 
podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza butle 50 litrowe o zawartości gazu w przedziale 10,0-
10,8m3 
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Pytanie Pkt. 18 
Prosimy o dopuszczenie do ofertowania wodoru o czystości w zakresie 5.0-5.5 z 
uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowej (różni dostawcy chcący wziąć udział 
w postępowaniu) w odmienny sposób nazywają w.w gaz – są to nomenklatury we-
wnętrzne firm nie wskazujące na różnice w czystości gazu. Proponujemy wodór o 
nazwie 5.5 który jest odpowiednikiem lub gazem o nieco wyższej czystości znanym 
u innych dostawców jako wodór 5.0, przy czym proponujemy pozostawić możliwość 
zaoferowania wodoru 5.0, aby w równy sposób traktować podmioty zaintereso-
wane.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do ofertowania wodór o czystości w zakresie 5.0-5.5 
 
Pytanie Pkt. 18 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na wodór o zawartości gazu w przedziale 
8,9-9,0m3 z uwagi na fakt, że poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy chcący 
wziąć udział w postępowaniu) w odmienny sposób przeliczają pojemność wodną 50 
litrów na zawartość danego gazu w m3, z uwagi na co podanie jednej pojemności 
jest wskazaniem na jednego dostawcę i nie równe traktowanie podmiotów zainte-
resowanych wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza butle 50 litrowe o zawartości gazu w przedziale 8,9-9,0m3 
 
Pytanie Pkt. 19 
Prosimy o dopuszczenie butli 50 litrowych na powietrze syntetyczne 80%N2 + 
20%O2, czystość 5.0 o zawartości gazu w przedziale 7,5-10,0m3 z uwagi na fakt, 
że poszczególne firmy gazowe (różni dostawcy chcący wziąć udział w postępowa-
niu) w odmienny sposób przeliczają pojemność wodną 50 litrów na zawartość da-
nego gazu w m3, z uwagi na co podanie jednej pojemności jest wskazaniem na 
jednego dostawcę i nie równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykona-
niem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza butli o zawartości gazu w przedziale 7,5-10,0m3. Roz-
piętość zawartości gazu jest zbyt duża i może doprowadzić do nierównego trakto-
wania Wykonawców. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania butle w przedziale 
+/- 1m3 od zawartości  podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie Pkt. 20 
Prosimy o dopuszczenie butli 40-50 litrowych na sześciofluorek siarki SF6 3.0 oraz 
przedział zawartości gazu w granicach 40-52kg, z uwagi na fakt, że gaz ten jest 
dostępny u różnych producentów w różnorodnych pojemnościach, a zatem pojem-
ność butli jaką wykonawcy mogą posiadać na stanie jest zależna od producentów 
w.w gazu, a zmiana będzie stanowiła równe traktowanie podmiotów zainteresowa-
nych wykonaniem zamówienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza butli o zawartości gazu w przedziale 40-52kg. Rozpię-
tość zawartości gazu jest zbyt duża i może doprowadzić do nierównego traktowania 
Wykonawców. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania butle w przedziale +/- 2kg 
od zawartości  podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy mieszanki z poz. 12 w butli o ciśnieniu 200 
Bar, w butli jest 9.93 m3 gazu? 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza butli o ciśnieniu 200Bar 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy mieszanki z poz. 14 w butli o ciśnieniu 200 
Bar, w butli jest 10.35 m3 gazu? 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza butli o ciśnieniu 200Bar 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy mieszanki z poz. 10 w butli o ciśnieniu 200 
Bar, w butli jest 9.36 m3 gazu? 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza butli o ciśnieniu 200Bar 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy tlenu z poz. 16 o parametrach: 
THC < 0.1 ppm 
CO+CO2 < 0.1 ppm 
H2O < 0.5 ppm 
N2 < 0.4 ppm 
H2 < 0.1  ppm 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy tlenu z poz. 16 o podanych parametrach 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy acetylenu z poz. 1 w butli, w której jest 10 
kg gazu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy acetylenu z poz. 1 w butli, w której jest 10 
kg gazu 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy acetylenu z poz. 2 w butli, w której jest 9.5 
kg gazu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy acetylenu z poz. 2 w butli, w której jest 
9.5 kg gazu 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy podtlenku azotu z poz. 15 w butli, w której 
jest 37.5 kg gazu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy podtlenku azotu z poz. 15 w butli, w której 
jest 37.5 kg gazu 
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Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy mieszanki w poz. 10-14 w butli o ciśnieniu 
200 Bar? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy mieszanki w poz. 10-14 w butli o ci-
śnieniu 200 Bar 
 
Pytanie 
Firmy gazowe posiadają butle o różnych pojemnościach i aby dokonać porówna-
nia ofert ceny powinny być podane w porównywalnej JM jaką jest 1m3 lub 1kg.  
Czy w związku z powyższym Uniwersytet Wrocławski dokona modyfikacji JM w 
formularzu ofertowy? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji JM w formularzu ofertowym. Cenę na-
leży podać za butlę o określonej zawartości z uwzględnieniem odpowiedzi na za-
pytania powyżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 
        dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 
 


