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Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Zamówienie obejmuje dostawę skroplonego tlenu medycznego w zamontowanym uprzednio przez Wykonawcę zbiorniku 

stacjonarnym. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest użyczyć zbiornik na tlen medyczny wraz z parownicą oraz 

wyposażony w systemem telemetrii. Zbiornik ciśnieniowy, pionowy o maksymalnym dopuszczeniu ciśnienia roboczego 18 

bar i pojemności netto 3300 kg, ilości skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95%, i ciśnieniu 1 bar ma zawierać 

się w przedziale 3000-3200 kg.

W ramach zamówienia Wykonawca na swój koszt zamontuje zbiornik na tlen medyczny, podłączy go do istniejącej 

instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz zdemontuje po zakończeniu trwania umowy w ciągu 2 dni.

W ramach dostawy tlenu, Wykonawca odpowiada za nadzór nad zbiornikiem, wszelkie jego przeglądy oraz przeglądy 

Urzędu Dozoru Technicznego i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty, gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w 

taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. W trakcie montowania zbiornika, a także w czasie jego 

okresowych przeglądów, napraw i innych sytuacjach jak awarie, gdzie należy go odciąć od sieci, Wykonawca dostarczy tlen 

ciekły o właściwych parametrach i cechach, w butlach w ilości niezbędnej do zwykłej i codziennej działalności szpitala. Czas 

reakcji na zgłoszenie usterki, dotyczącej zbiornika na ciekły tlen medyczny lub aparatury dostarczonej w ramach 

przedmiotu umowy wyniesie max. 24 godziny.

Wykonawca zapewnia zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu medycznego z normami PN-C 84911:1997 i F.P.IV. 

oraz dostarczy do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu- świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni 

dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.

Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), do istniejącej instalacji 

zasilającej urządzenia Zamawiającego, odbiór zbiornika przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od daty 

obowiązywania umowy.

Wraz z montażem nowego zbiornika, Wykonawca (w porozumieniu z dotychczasowym dostawcą tlenu) zobowiązany jest 

zdemontować dotychczasowy zbiornik oraz przetransportować go do magazynu dotychczasowego dostawcy ciekłego tlenu 

medycznego, na koszt i ryzyko własne.

Po zamontowaniu zbiornika, ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie 

pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać 

pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników. 

System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego 

komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, musi umożliwić również Zamawiającemu podgląd danych w 

ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.

UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 kilograma ciekłego tlenu medycznego, wkalkulować 

musi wszystkie koszty związane z dostawą oraz montażem i demontażem zbiornika, parownicy, układu telemetrii, 

uzyskaniem pozwoleń i prowadzeniem przeglądów zbiornika, naprawy, sukcesywną dostawą tlenu, ewentualnych innych 

opłat.

1 kg



2 Zamówienie obejmuje dostawę sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 40l +- 10l. Butla musi być 

wyposażona w zawór z króćcem z gwintem zewnętrznym ¾ cala. Butle dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w 

systemie rotacyjnym, polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie odpowiadać ilości zdanych 

butli. Zamawiający zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 35 sztuk. Butle muszą posiadać 

aktualne badania i atesty. Na każdej butli musi być widoczna adnotacja o ilości i rodzaju gazu.

UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 m3 ciekłego tlenu medycznego, wkalkulować musi 

wszystkie koszty związane z jego sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat

butla 35

3 Podtlenek azotu dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w stalowych butlach o pojemności 10l ± 3l. Butle będą 

wyposażone w zawór zwykły z króćcem wylotowym z gwintem zewnętrznym ⅜ cala. Butle dostarczane będą przez 

Wykonawcę sukcesywnie w systemie rotacyjnym, polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie 

odpowiadać ilości zdanych butli. Zamawiający zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 14 sztuk. 

Butle muszą posiadać aktualne badania i atesty. Na każdej butli musi widnieć adnotacja o ilości i rodzaju gazu. UWAGA. 

Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 kg gazu, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z jego 

sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat.

butla 150



4 Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy gazu medycznego w butlach, których całkowita waga (butla z gazem) 

zawierać się będzie w przedziale 10-20 kg. Butla wyposażona będzie w przystosowany wózek transportowy oraz w szczelny 

zawór wraz z jego osłoną i uchwytem do ręcznego transportu. Do butli Wykonawca dołączy przewód o długości 3m (+/- 

0,5m) do podaży gazu wraz z zaworem dozującym (wdechowym). Zawór dozujący (wdechowy) musi być szczelny z 

możliwością stosowania jednorazowych ustników z filtrem. Jednorazowy ustnik z filtrem musi być tak skonstruowany, aby 

uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, aby nie było konieczności stosowania dodatkowych 

filtrów lub podobnych elementów. Z instrukcji obsługi musi jasno wynikać, że na Zamawiającym nie będzie spoczywał 

obowiązek dezynfekcji i sterylizacji zaworu dozującego po każdorazowym jego użyciu. Wykonawca w ramach umowy 

zobowiązany będzie do dostawy kompletnego zestawu (butla z gazem + przewód + zawory …) gotowego do podaży 

pacjentom, Zamawiający w ramach tej samej umowy zamawiał będzie u Wykonawcy jednorazowe ustniki z filtrem. 

Wykonawca w okresie trwania umowy, musi zapewnić, że w tym samym czasie odda do dyspozycji Zamawiającemu 

minimum dwa kompletne zestawy (butla z wózkiem, przewodem i zaworem, zawór dozujący) gazu medycznego. 

Wykonawca przeszkoli odpowiednią kadrę pracowników Szpitala z obsługi urządzenia do podaży gazu medycznego w dniu 

pierwszej dostawy, oraz powtarzać będzie te szkolenia z częstotliwością kwartalną. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie 

Szpitala.

Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie na podstawie ilości zużytych butli gazu. W kwocie oferty Wykonawca 

musi uwzględnić koszty takie jak: dostawy gazu i odbioru zużytych butli, dzierżawę/użyczenie butli wraz z 

oprzyrządowaniem, opłaty celne, akcyzowe, ewentualne koszty reklamacyjne, szkolenia itp. Zamawiający na podstawie 

dotychczasowego zapotrzebowania na gaz szacuje, że w okresie jednego miesiąca zużywa ok. 23 mᶾ gazu medycznego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy kompletnych zestawów gazu medycznego do siedziby Zamawiającego w 

terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia. Na butlach musi znajdować się informacja o ilości gazu w butli. Ustniki z 

filtrem dostarczane będą sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty złożenia 

zapotrzebowania.

Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony produkt jest sprawny i całkowicie szczelny. Na zgłaszane reklamacje przez 

Zamawiającego, Wykonawca reagował będzie w terminie 3 dni. Obsługa reklamacyjna odbywać się będzie w siedzibie 

Zamawiającego, w przypadku konieczności zabrania zestawu do siedziby Wykonawcy, butla z gazem będzie komisyjnie 

ważona, co stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością za zużyty gaz medyczny.

butla 450

5 Jednorazowy ustnik z filtrem dedykowany do butli z mieszaniną podtlenku azotu z tlenem Opakowanie 100 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość  dezynfekcji elementów zewnetrznych zaworu. Wymagane jest, aby ustniki 

dopuszczone były do stosowania podaży gazu pacjentom. Stosowany przez ustniki gaz stosowany jest w położnictwie. 

Pacjentka w zależności od potrzeb wdycha mieszaninę gazu

op. 50



6 Zamówienie obejmuje dostawę sprężonego tlenu medycznego w butlach aluminiowych o pojemności 2l ± 0,1 l. Butla z 

tlenem nie może ważyć więcej jak 4kg musi posiadać zintegrowany zawór, tzn. wmontowany na stałe moduł wyposażony w 

reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15l/min., 

zawierający wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. Butla musi posiadać system szybkiego łączenia, 

kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających 

dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy. Butla musi posiadać możliwość zawieszania jej na łóżku 

szpitalnym bez konieczności używania innych elementów wyposażenia (na stałe wyposażona w haczyk lub inny element 

zawieszający). Butla z zaworem musi być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego w 

pomieszczeniu rezonansu MRI. Butle dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w systemie rotacyjnym, 

polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie odpowiadać ilości zdanych butli. Zamawiający 

zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 13 sztuk. Butle muszą posiadać aktualne badania i atesty. 

Na każdej butli musi widnieć adnotacja o ilości i rodzaju gazu. UWAGA: Wykonawca składając ofertę, wkalkulować musi 

wszystkie koszty związane z jego sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat.

butla 150

7 Dzierżawa butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym poj.2l zł/24 godz. 20000

8 Sukcesywna dostawa gazu argonu, polegająca na napełnianiu stalowych butli 5l będących własnością Zamawiającego. W 

ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego butli (max. 3 butle), czyszczeniu ich, 

napełnieniu, wydania certyfikatu analitycznego dla gazu oraz legalizacji dla butli. Realizacja zlecenia wynosić może max. do 

10 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

butla 15

9 Dostaw CO2, polegać będzie napełnianiu stalowych butli 10l i 40l będących własnością Zamawiającego. W ramach dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego butli (max. 2x10l i 1x40l), napełnieniu ich, wydaniu 

certyfikatu analitycznego oraz dostawy do Zamawiającego. Realizacja zlecenia wynosić może max. do 10 dni od daty 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

kg 700
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