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INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod 

nazwą: Sukcesywna dostawa gazów specjalnych i technicznych w butlach 

dzierżawionych od dostawcy dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2  i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania i zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu – Załącznik nr 4 do 

SWZ w poniższym zakresie: 

Pytanie nr 1: 

Poz. 1 Dopuszczenie niżej zaznaczonych butli i ich pojemności do oferowanych gazów:             

 

1.  Acetylen do fotometrii 2.6           18 bar   8             kg           8             4                                                             

Czy Zamawiający dopuszcza butle o zawartości gazu 9 i 10 kg 

2   Argon 5.0             200 bar 10,7       m3         50           126                                                         

3   Argon 6.0             200 bar 10,7       m3         50           1                                                          

4   Azot   5.0             200 bar 10          m3          50   20                                                                                         

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność F50/ 9,6m3 

5   Azot 6.0     200 bar 10           m3         50           9                                                                                            

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność F50/9,6m3 

6    CO2 (butla z rurką wgłębną, wytwarzanie suchego lodu)              57,29 bar            26           

kg           50           15                                                           

7    CO2  5.3 gaz       57,29 bar            37,5       kg           50           3                                                                            

Czy Zamawiający dopuszcza czystość CO2 5.5 

8  Hel 5.0  200 bar 9,1          m3         50           31                                                                                                          

Czy Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli F50/ 9,2m3 

9  Hel 6.0  200 bar 9,1          m3         50           2                                                                                                            

Czy Zamawiający dopuszcza ilość gazu w butli F50/ 9,2m3 

10    Mieszanka 5%H2+95%N2 czystość 5.0 (w butli wodorowej)        150 bar                7,5          

m3          50           3                                                             

11     Mieszanka 7%H2 + 93%N2 czystość 5.0 (w butli wodorowej)      150 bar 7,5          m3         

50           5                                                             

12    Mieszanka 95%Ar +5%H2 czystość 5.0    150 bar 7,5          m3         50           2                                                              

13   Podtlenek azotu 2.5        50,8 bar               29,6       kg           40           1                                                             

Czy Zamawiający dopuszcza zawartość gazu w butli F50/ 26kg 



 

14  Tlen 5,6                200 bar 10           m3         50           5                                                                                            

Czy Zamawiający dopuszcza czystość 5.5 oraz ilość gazu w butli F50/10,8m3 

15    Tlen techniczny 200 bar 10           m3         50           32                                                           

16    Wodór 5.0          200 bar 8,9          m3         50           1                                                              

17  Etylen 3.0            120 bar 3,7          kg           50           1                                                                                            

W butli o pojemności F50 jest 18,5kg gazu etylen 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie butli o wskazanych przez Wykonawcę 

pojemnościach. Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Poz. 2. Prosimy o doprecyzowanie wymogu Zamawiającego w SWZ: 

„W cenie butli należy uwzględnić dostarczenie butli do pomieszczenia na Wydziale Chemii 

oraz podłączenie butli do reduktora. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi  

urządzeniami/narzędziami niezbędnymi do przewozu i  podłączenia butli” udzielając 

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania: 

- ile jest pomieszczeń i na których piętrach znajdują się miejsca do których należy 

dostarczać zamawiane butle z gazami; 

- proszę o wymienienie armatury do której należy przykręcać butle z gazami; 

- jak rozkłada się odpowiedzialność za zamontowane przez przeszkolonego w tym zakresie 

Dostawcę butle w sytuacji, gdyby doszło np. do uszkodzenia urządzenia analitycznego?  

- jak długo będzie trwała dostawa butli skoro należy je dostarczyć do pomieszczeń i 

zainstalować?  

- Kto zabezpieczy samochód dostawczy z butlami gazowymi przeznaczonymi do innych 

Klientów? 

Odpowiedź nr 2: 

Butle z gazami powinny być dostarczane do ok. 55 pomieszczeń znajdujących się 

w tzw. niskim (ok. 37 pomieszczeń) i wysokim budynku (ok. 18 pomieszczeń) 

Wydziału Chemii.  

W przypadku tzw. wysokiego budynku pomieszczenia znajdują się na piętrach: 

od poziomu +1 do +8, a w budynku niskim od poziomu 0 do + 2. W obu budynkach 

znajdują się windy transportowe. 

Czas trwania dostawy pojedynczej butli od samochodu transportowego do 

docelowego laboratorium, wraz z montażem reduktora szacujemy na ok. 15 

minut jednak będzie on uzależniony od lokalizacji pomieszczenia. Biorąc pod 

uwagę szacunki z ostatniego roku - Wydział Chemii przyjmował średnio 1 

dostawę ok. 5 butli tygodniowo - należy oczekiwać że czas ten będzie w tygodniu 

wynosił ok. 1,5 godziny. Armatura do której Wykonawca zobowiązuje się 

przykręcać butle z gazami to standardowe reduktory ciśnienia oraz panele 

gazowe. 

Dostawca będzie dokonywał instalacji butli pod bezpośrednim nadzorem 

pracownika lub kierownika laboratorium. 

W przypadku nieobecności ww. Pracownika Wydziału Chemii Wykonawca będzie 

zobowiązany jedynie do transportu butli do wskazanego pomieszczenia.  

Odpowiedzialność finansową za uszkodzenia przejmuje na siebie Zamawiający. 

Dla samochodu dostawczego wydzielony zostanie fragment placu przed tzw. 

wysokim Budynkiem Wydziału Chemii objęty monitoringiem oraz nadzorem 

Portiera pracującego w budynku. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie  

w stanie zabezpieczyć drugiego pracownika do nadzoru samochodu wówczas 

Wydział Chemii zabezpieczy obecność pracownika obsługi, który podczas 

nieobecności przeszkolonego dostawcy będzie sprawować nadzór nad 

samochodem dostawczym. 

 

Pytanie nr 3: 



 

Czy zamawiający zaakceptuje tlen o czystości 5.5 o maksymalnych stężeniach 

zanieczyszczeń : 

H2O ≤ 0,5ppm 

CO ≤ 0,1ppm 

CO2 ≤ 0,1ppm 

H2 ≤ 0,1ppm 

CnHm ≤ 0,1ppm 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający zaakceptuje tlen o  wskazanej czystości. 

 

Pytanie nr 4: 

Jakiej czystości ma być CO2 z rurką wgłębną? 

Odpowiedź nr 4: 

CO2 z rurką wgłębną o czystości technicznej P .  

 

Pytanie nr 5: 

SWZ rozdział 4 pkt. 9 proszę o potwierdzenie, że droga do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego jako miejsce dostawy gazów nie zawiera barier (schody, wysokie progi 

etc.) dla wózka butlowego, dostawy realizuje samodzielnie kierowca, który nie mam 

możliwości (ze względów bezpieczeństwa) do pokonywania ww. barier 

Odpowiedź nr 5: 

Potwierdzamy, że droga do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego jako 

miejsce dostawy gazów nie zawiera barier. W obu budynkach Wydziału Chemii, 

w których znajdują się pomieszczenia, do których wykonywany będzie transport 

butli są wyposażone w windy transportowe. 

 

Pytanie nr 6: 

SWZ rozdział 4 pkt. 9 ze względów bezpieczeństwa Dostawcy oraz Użytkowników wnoszę 

o zmianę obecnego zapisu poprzez usunięcie z niego wymogu podłączania butli; 

Wykonawca nie zna Państwa osprzętu butlowego, a dokładniej stanu reduktorów oraz jego 

uszczelek; w przypadku wystąpienia nieszczelności wynikającej np. ze złego stanu 

uszczelki (a tą nie mam możliwości zmienić Wykonawca) powstać może realne zagrożenie 

dla osób później korzystających z takiej butli, zatem zwykle podłączenia butli realizują 

Użytkownicy butli albo osoby odpowiadając za butle po stronie Zamawiającego, dobra 

praktyką jest także (nie obowiązkiem) by osoby obsługujące butle przeszkolone były z 

obsługi butli oraz osprzętu butlowego; nie tylko ze względu na podłączanie butli, ale 

głównie ze względu na jej bezpieczne użytkownie 

Odpowiedź nr 6: 

Armatura do której Wykonawca zobowiązuje się przykręcać butle z gazami to 

standardowe reduktory ciśnienia oraz panele gazowe. W sytuacji zauważenia 

złego stanu technicznego elementów armatury lub uszczelek Wykonawca będzie 

mógł odstąpić od wykonania montażu informując o przyczynie swojej decyzji 

towarzyszącemu mu Pracownikowi Wydziału Chemii. Pracownik Zamawiającego 

jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z zaistniałej sytuacji. 

Dostawca będzie każdorazowo dokonywał instalacji butli pod bezpośrednim 

nadzorem pracownika lub kierownika laboratorium. W przypadku nieobecności 

ww. Pracownika Wydziału Chemii Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do 

transportu butli do wskazanego pomieszczenia. Odpowiedzialność finansową za 

uszkodzenia przejmuje na siebie Zamawiający. Ponadto w sytuacjach gdy 

przyłączenie butli musi być dokonane do specjalistycznego urządzenia (np. 

aparatu analitycznego) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

usługi montażu przez Wykonawcę. W takich sytuacjach Wykonawca zobowiązany 

będzie jedynie do wykonania usługi transportu do wskazanego pomieszczenia na 

terenie Wydziału Chemii. 

 



 

 

Pytanie nr 7: 

SWZ rozdział 4 pkt. 9 ze względów bezpieczeństwa Użytkowników w tytułowym 

postępowaniu w ramach dodatkowego kryterium oceny oferty proszę rozważyć 

wprowadzenie przeprowadzenia instruktażu z obsługi butli i osprzętu butlowego wskazanej 

grupy osób (np. magazynierów albo osoby odpowiadające za butle po stronie 

Zamawiającego) przez Wykonawcę. 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8: 

Aktualnie w formularzu cenowym wskazując rodzaj gazu wraz z dokładnym określeniem 

ciśnienia butli, zawartości gazu w tej butli oraz jej pojemności wodnej ograniczają Państwo 

konkurencje w tytułowym postępowaniu; podane parametry nie są bowiem uniwersalne, 

ponieważ ze względu na stosowana różna technologię producentów gazu (oraz dostawcy 

butli) np. w butli o tej samej poj. wodnej możliwe jest „zmieszczenie” różnej ilości gazu 

wynikającą z różnych ciśnieni pełnienia 

w niniejszym formularzu Zamawiający zwykle określa ciśnienie butli, zawartość gazu oraz 

pojemność wodną jako orientacyjną, by w momencie kiedy oczekuje butli 50 l nie otrzymać 

znacznie mniejszej 10 l; dlatego proszę o korektę formularza lub zapisów w nim by kol. C-

F wskazywały jedynie oczekiwane parametry albo dopuszczenie by od podanych 

parametrów możliwe było ofertowanie gazów w zakresie np. +/- 10% 

uwzględnienie dodatkowych zapisów pozwoli na start dodatkowym producentom gazów, 

poza aktualnie spełniającym ww. kryteria, co przyczyni się do zwiększenia 

konkurencyjności w postępowaniu; wypełnią Państwo w ten sposób europejskie i krajowe 

zalecenia oraz wytyczne dot. prowadzonych postępowań, w których Zamawiający jeśli to 

tylko możliwe powinien wprowadzać zapisy umożliwiające zwiększenia konkurencyjności w 

postępowaniu analizując formularz jak i całe zapytanie nie znajdujemy w nim ograniczeń, 

które uniemożliwiłby wprowadzenie powyższych; wnioskujemy zatem, że stosowana przez 

Państwa aparatura czy oprzyrządowanie jest standardowa, choć wysoce specjalistyczna, 

nadto pojawiające się np. różne poj. wodne butli dużych – 40 i 50 l także nie powodują 

kryterium ograniczającego zakresu dopuszczonych do ofertowania produktów. 

Odpowiedź nr 8: 

Butle, których używają pracownicy do procesów badawczych mają przyłącza 

reduktorów, obowiązujące w Unii Europejskiej, które są zgodne z obowiązującą 

normą DIN477. Proszę mieć na uwadze, że reduktory do mieszanek gazowych na 

Wydziale Chemii UWr mają przyłącze DIN 14. Wymagamy stałej objętość butli tj. 

50l lub 40 l. ze względu na wymagania aparaturowe. 

 

Pytanie nr 9: 

Zgodnie z §2 ust. 3 załącznik nr 5 do SWZ podane w formularzu ilości butli są szacunkowe 

i mogą ulec zmianie, stąd z zakładanych np. 3 butli może finalnie Państwo zakupią jedynie 

2 butle, obecne 3 butle są wskazane by można było porównać ze sobą oferty 

jeśli uwzględnią Państwo uwagę z pkt. 1 to ilość gazu w danej butli dla danego rodzaju 

gazu w dwóch ofertach może być niewiele, ale jednak różna, dlatego proszę w ślad za 

innymi jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce, realizującymi podobne postępowania 

o zmianę formularza tak, by wskazane zapotrzebowanie na gaz wyrażone było w m3 albo 

kg (nie jak obecnie kol. G w ilości butli), cena jednostkowa dotyczyć wtedy będzie 

odpowiednio m3 albo kg gazu, pozwoli to na rzetelne porównanie ze sobą ofert różnych 

producentów, bez względu na posiadaną przez nich technologię itp., a Państwu wybór 

realnie najkorzystniejszej w kryterium cenowym oferty.  

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

 



 

Pytanie nr 10: 

Dla pozycji 1 formularza tj. acetylenu nie określa się ciśnienia, gdyż produkt ten jest 

pełniony wagowo; proszę o wykreślenie wskazanej przez Państwa wartości 18 bar 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej wartości ciśnienia. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 11: 

Dla poz. 1 proszę o dopuszczenie butli 50 l zawierającej 8-10 kg gazu albo wskazanie 

technicznych przesłanek do wymagania jedynie butli z 8 kg gazu 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie butli o zawartości 8-10 kg. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 12: 

Dla poz. 2 i 3 proszę o dopuszczenie butli 50 l zawierających 10,5-10,7 m3 gazu albo 

wskazanie technicznych przesłanek do wymaganej aktualnie jednej ilości 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie butli 10,5-10,7 m3. Zmodyfikowano 

formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 13: 

Dla poz. 4 i 5 proszę o dopuszczenie butli 50 l zawierających 9,40-10,0 m3 gazu albo 

wskazanie technicznych przesłanek do wymaganej aktualnie jednej ilości 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie butli 9,40-10,0 m3. Zmodyfikowano 

formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 14: 

Dla poz. 6 i 7 zgodnie z pkt. 3 uwag, produkty te są pełnione wagowo i błędem jest 

wskazywanie dla nich ciśnienia pełnienia 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej wartości ciśnienia. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 15: 

Dla poz. 10-12 proszę o dopuszczenie butli 50 l pełnionych gazem o ciśnieniu 150-200 bar, 

aktualny zapis faworyzuje jednego z dostawców i uniemożliwia start w postepowaniu innym 

producentom gazów, zawartość gazu w butlach przy wyższym ciśnieniu także jest inna i 

wynosi dla poz. 10, 11 i 12 odpowiednio do 8,9; 8,9 i 9,8 m3 gazu  

Odpowiedź nr 15: 

Zamawiający dopuszcza butle 50 l napełnione gazem o ciśnieniu 150-200 bar z 

czym wiąże się inna zawartość gazu, tj. dla poz. 10, 11 i 12 odpowiednio 8,9; 8,9 

i 9,8 m3. Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 16: 

Dla poz. 13 produkt jest pełniony wagowo, proszę o usunięcia wskazania ciśnienia gazu w 

butli 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej wartości ciśnienia. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 17: 

Dla poz. 14 i 15 proszę o dopuszczenie butli 50 l zawierających 10-10,64 m3 gazu albo 

wskazanie technicznych przesłanek do wymaganej aktualnie jednej ilości 



 

Odpowiedź nr 17: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie butli 10-10,64 m3. Zmodyfikowano 

formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 18: 

Dla poz. 16 proszę o korektę formularza, gdyż w butli 50 l o ciśnieniu 200 bar mieści się 

9,1 m3 gazu 

Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości gazu na 9,1m3. Zmodyfikowano 

formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 19: 

W poz. 17, proszę o usunięcie wskazania ciśnienia, gdyż produkt jest pełniony wagowo 

Odpowiedź nr 19: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej wartości ciśnienia. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 20: 

Poz. 17 proszę o korektę formularza, ponieważ w butli 50 l mieści się 14 kg gazu a nie jak 

wskazano 3,7 kg 

Odpowiedź nr 20: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości gazu na 14kg. Zmodyfikowano 

formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 21: 

W poz. 18 i 19 proszę o zmianę ilości w kolumnie H, gdyż na przykładzie opłaty drogowej 

ta nie jest liczona dla pojedynczego transportu, lecz dla każdej przewożonej butli co wynika 

z powszechnie stosowanego sposobu jej naliczania, winno być w obu przypadkach 261 

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wartość 261 w poz. 18 i 19. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 22: 

Proszę o korektę nazwy poz. 20 na transport, gdyż opłata jest pobiera tak za dostawę 

pełnych buli jak i odbiór pustych jeśli te są realizowane osobno 

Odpowiedź nr 22: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sformułowania na transport. 

Zmodyfikowano formularz w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 23: 

Stosując rozróżnienie butli specjalnych od technicznych jak w poz. 21 oraz 22, winni 

Państwo wskazać w formularzu albo w SWZ które z wymienionych gazów należą wg 

Państwa do danej grupy; by Oferent nie miał wątpliwości co do stosowanej przez Państwa 

klasyfikacji. 

Odpowiedź nr 23: 

Decyzję o rodzaju dzierżawy podejmuje Wykonawca. Podane wartości są 

orientacyjne dla celów wyceny oferty. 

 

Pytanie nr 24: 

Obecnie Ustawowy tydzień pracy w Polsce wynosi 40 godzin, zatem weekendy (soboty i 

niedziele) są wolne od pracy; w wyniku czego dostawcy gazów w weekendy zwyczajowo 

nie pracują (wyjątek stanowi stan epidemiologiczny i wynikające z niego ponad 

standardowe dostawy tlenu medycznego) 



 

wnoszę zatem o korektę kryterium oceny oferty jakim jest termin realizacji dostawy oraz 

termin dostawy naprawczej w ślad za nimi zapisów umowy, z dni kalendarzowych na dni 

robocze 

prośbę swoją motywuję, tym iż standardowy termin realizacji dostaw dla wskazanych 

produktów wynosi ok. 2-3 dni roboczych (gazy są bowiem typowe i są w ciągłej sprzedaży), 

jeśli dany dostawca a większość czołowych producentów gazów w Polsce nie pracuje jednak 

w weekendy musi do tych standardowych dni doliczyć dwa dodatkowe za weekend, co 

stanowi już 4-5 dni 

w ten sposób straci może aż 8 pkt tylko ze względu na obowiązujące regulacje 

Ustawodawcy, na które nie ma Oferent wpływu; aktualny zapis powoduje więc, że Oferent 

z przyczyn od niego niezależnych tarci w tytułowym postępowaniu, ze względu na 

niepoprawnie sformułowane kryterium 

Odpowiedź nr 24: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na dni robocze. Wykonawca w 

Formularzu Ofertowym określa realny termin dostawy, odpowiednio do swoich 

możliwości. 

 

Pytanie nr 25: 

§4 ust. 6 wzoru Umowy winien wskazywać jakie dane powinno zawierać przesłane 

zamówienie, zwłaszcza jeśli szczegółowych inf. wymagają Państwo na fakturze jak w §7 

ust. 4. 

Odpowiedź nr 25: 

Zakres danych zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą i w odniesieniu do 

narzędzi które zostaną zastosowane, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

Pytanie nr 26: 

Zakładając, że wyślą Państwo zamówienie na gazy w piątek popołudniu, to nawet w 

przypadku dochowania obecnie najkrótszego deklarowanego terminu dostawy 

wynoszącego 3 dni kalendarzowe – tj. dostawa w poniedziałek, w przypadku jeśli 

Wykonawca nie pracuje w weekendy (jak wskazano w pkt. 1) to nie może on spełnić 

obecnego zapisu wzoru Umowy §2 ust. 7; nie będzie on realizował tego punktu a zatem w 

każdym momencie będą Państwo mogli mu wykazać te uchybienie, które może być 

przyczyną do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; proszę o 

korektę zapisu tak by mógł on zostać realnie wykonany przez Wykonawcę 

Odpowiedź nr 26: 

Nie wyrażamy zgody na zmianę paragrafu 4 ust 7. Wykonawca jest zobowiązany 

do poinformowania Zamawiającego o planowanej terminie dostawy ze względy 

na konieczną obecność pracowników.  

 

Pytanie nr 27: 

Proszę o zmianę zapisu §6 ust. 2 wzoru Umowy, gdyż aktualny zapis wymaga by każde 

zgłoszenie reklamacyjne Wykonawca uwzględnił i dokonał wymiany na swój koszt, nawet 

jeśli te po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej przez Wykonawcę okaże się nie 

zasadne; proszę o korektę obecnego zapisu (rażąco niesprawiedliwego) tak by dla 

utrzymania ciągłości Państwa pracy wymiana towaru nastąpiła po otrzymaniu zgłoszenia 

jednak rozliczenie zgłoszonej reklamacji nastąpiło po jej rozpatrzeniu np. 14 dni, przy czy 

w przypadku jej uznania koszty ponosi Wykonawca, a kiedy reklamacji była niezasadna to 

kosztami pierwotnej dostawy oraz awaryjnej obciążony będzie Zamawiający, 

Odpowiedź nr 27: 

Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu na 14 dni. W przypadku reklamacji 

niezasadnej koszty dostawy ponosi Zamawiający. 

 

Pytanie nr 28: 



 

Proszę o uzupełnienie zapisu §7 ust. 2 wzoru Umowy o inf. o możliwości przesyłania faktury 

drogą elektroniczną jeśli nie na jeden adres to na wskazany w zamówieniu, umożliwi to na 

płynne przekazywanie faktur i realizacje płatności 

Odpowiedź nr 28: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Na 

podstawie § 7 ust. 10 wzoru umowy zamawiający informuje, że zgodnie z 

ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca 

może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na 

platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 

 

Pytanie nr 29: 

Wnoszę o uzupełnienie zapisu §5 ust. 3 wzoru Umowy o wskazanie adresu mailowego do 

przesyłania kart dot. produktów, w innym przypadku nie ma możliwości by w tym samym 

dniu co dostawa przekazać Użytkownikowi niezbędne dokumenty, możliwe jest także że 

ww. karty zostaną dostarczone Zamawiającemu po podpisaniu umowy gdyż lista 

produktów jest znana 

Odpowiedź nr 29: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie kart produktów na adres e-mail. Adres 

zostanie ustalony z wybranym wykonawcą, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy.  

 

Pytanie nr 30: 

Czy szczególnie dla gazów poz. 3, 5 i 9; które to zwykle stosuje się przy wrażliwych na 

zanieczyszczenia procesach lub aparaturze nie należało by wskazać jakie Państwo 

dopuszczają poziom zanieczyszczeń np. wody, czy tlenu. Wskazanie dodatkowych 

parametrów pozwoli Państwu na uzyskanie odpowiedniej dla Państwa jakości gazów. 

Odpowiedź nr 30: 

Poz.3.-Zanieczyszczenia dla argonu 6.0 =O2<1ppm, H2O <1ppm 

 

Poz.5.-Zanieczyszczenia dla azotu 6.0 (tabelka załącznik) = 

 

Poz .9.- Hel 6.0-  O2 oraz H20 = poniżej 0.5 ppm 

 

 

Pytanie nr 31: 

Zwracamy się z prośbą o określenie dopuszczalnych zanieczyszczeń w gazie wymienionym 

w pozycji nr 7 – CO2 5.3 

Odpowiedź nr 31: 



 

 

 

 

Pytanie nr 32: 

Proszę jeszcze o określenie do jakiego zastosowania używany jest CO2 o czystości wpisanej 

w tabeli przetargowej.  

Odpowiedź nr 32: 

CO2 o czystości 5.3 będzie wykorzystywany w charakterze reagenta w syntezie 

chemicznej.  

 

Pytanie nr 33: 

W nawiązaniu do zapisu SIWZ pkt IV przedmiot zamówienie ppkt 9 i 10 czy faktycznie 

każda dostarczona butla na Uniwersytet Wrocławski będzie podłączana przez kierowcę w 

momencie dostawy? Jak to wygląda w tej chwili, czy mogą Państwo udzielić informacji w 

tym temacie? 

Odpowiedź nr 33: 

Rozwiązanie to nie było dotychczas stosowane, natomiast wg wiedzy 

Zamawiającego jest to rozwiązanie stosowane na innych uczelniach.  

 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający w załączeniu do niniejszej 

Informacji zamieszcza Załącznik nr 4 do SWZ – arkusz cenowy – Opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ) po zmianach. 

Wszelkie zmiany i poprawki w Załączniku nr 4 zostały zaznaczone na czerwono. 

 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach 

dla Wykonawców. 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor Generalna 

Barbara Starnawska 


