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Odpowiedzi na pytania

zozolawa@zozolawa.wroc. pl
Otawa, dn. 09.01.2017r

Zgodnle z art 38 usl. 1 2 i 4 Ustawy z onta ZS stycznta ZOO+r. erawoiapo2. zm. Zamawiaj4.u - z""ol]'ci"'*' Ttt.'w^tnai j, 
^,-,.,,^ 

,- ^ ^ ^ I9*]:l (tekst jednolity Dz lJ.z2016r.Nr0,poz 1020,
ff#l;xff::18'J",1"""?"j:fl"j"1T"T""':;r,1":#:::ii:jJ:15g.i::j{.-,"d#'#,i"'#',:'}:l#;.1:31J"njeosraniczoneso n", oo"t,*" g".6*;"d;;;;;'ii;'#i::$lj{i:ffiE:il1ff#lilT Tlli ,1,.1;illiiflTjfi,,Jiiii 

""ciekly azot znak sprawy ZOZDZplpt'gSli6

Pytanie nr 1

ft#5f"TtJ;"*:: ,t"o;i"j:"'" 
t Palietu nr 1 ciekleso ttenu medvczneso wraz z transportem oraz dzierzawE i koszrami

oo ninielszeso post"t;*;ffi;',|r.1?ly,'il;:"':i:il;1"fi,'ri",';"f:'-ff3{il?l,,i""jiii$;;;-;"tu, spowoduje pzvstapienie
Odpowiedi: Nie, Zamawiajqcy poOtrzyrrf" .uf i"y 

-StWZ.'' "'"" ""
Pytanie nr 2
Czy.zamawiajEcy posiada do wglqdu dokumentacje z ktorej wynika, ze Jest wlascjcielemlundamentu pod zbiornik wra2
oo powieaf i,Iriol;;i il.ffi ,if;::ffii::;iffi j"::flf,fi;ffi o*ni""

Pytanie nr 3
Czy Zamawialacy posiada rampq

a::11s:q!i;;;i1;i-L-;i{r"ftl:1ffiT.:ii;J:,il:j:ll,il"j?3"',i'".;:#"#i::j.,1"

:::,""mru;:?L#$,x"-f ;?#,'J:"#,5,1Ui4;ry$1i,1x1p;--f 
-,uwase2ebudynek,enown jes,

sugeruie zaslosowanie zbiorniia #;jj::i"-tJ["*t 
mogq pojawi6 si9 problemv z dostarczaniem Jnu z ft,mpy. zamawiajqcy

i;:?:it"":H i:lXtflfltJ,#tf"nia' 2e poianv w srwz termin wvkonan.a reso zakresu zamowienia nie doryczy tyrko montazu
pracownikow ZamJw;;;;"!;;.'ll " u"'il'-",1:.llJj 

:["J.j:?il ffH.i,:::'):]:J:il"r11: na u2ytkowani.e, i,..u.,r,oi""i"

Pytanie nr 4
Prosrmy-o dopisanie w ZalEczniku nr g pozycji ,,1\,4onla2 zbjornika wra;panetem przylqczen,owym'. Us

t:9wie 
pozycre 

",,," * ,"",,,Ii$ilil'i;,i;;li'1ii1T;::fi1'.,lil1113?;?liiT,i"'J,"'
;:ffi;:".:'l,ofl'r"fltJ:iffff'l"T 

vAr 23olo w rowarze obJsrvm podatk'|em vAT 8% moze

;;;-r"-#;bJ1"Jffi ; Y"Ti:,1il:lf ffi [", Ji?f iTAY:,,.::'""rfjJ S*:li,XiJ; li"
odpowiedi: zamawi4Ecy podtrzymuje zapisy slwz Jednoczesnre jnformuje, ze nalezy zastosaobowiEzuiqcvmi przepisami tj. z ustawa z dnia t't narca zoot-,.iJJoatru oo towar6w i uslug to. , ,oo|iiritiwki 5vAT 

zgodnie z

Pytanie nr s
Prosimy o rozdzielenje ilosci dostaw gazdw w buUach na dwie pozycje ,,transport gazowmedy-cznych' i transport gaz6w teihnrc."y"n; . p"*"iu i"fi'J;;* vAT na te uslugi wraz zpooanrem odpowiednich ich jloscr.

Transport gazdw medVcznvch c
,""nn,i'"l,Z-n Ji".'oJi;:i#lf;:l:ff ';l?jr.";"d"n' vAr 8% a transport saz6w

;:,:nff'#l,I;"" ilTrr 
cenoweej zastosowanie odpowiednich stawek do odpowiednich usrus

odpowiedi: zamawiajqcy podtrzymuje zapisy slwz . Jednoczesnie informuJe, 2e nalezy zastosowac stawki vAT zgodnie zobowiqzujEcymi przeprsamr q z Ustawa-z dnia j I rr.rloot i J'poiatxu oo towarow i uslug (Dz.u. 2oo4 nt 54poz. 535).
Pytanie nr 6
Czy ZamawiaiEcy 2iada aby flen ,:il:i:,y^.y_b-rll""h. a 

]^O].bll, 
przynajmniej w takiej6 czesci

;":ii1*lilry["J,,?!1"",i11']l:-t 'u " 
ox sov"izeisil oiuutri staio*vin, cilest n,e

^:.1gli1;,,e;;;;:;ilil,i',?jil'ff;:'rlJH;y""vm 
przez kobietv' np pietesniarkiw

udpowiedi: ZamawtajEcy dopuszcza bulle a]umjnrowe lub stalowe

Pytanie nr 7
Zapewne Zamawiajqcy Zqda aby b!

a:r:if :'Snl ;ffi ## f LYlilfi '-T:ffi :,i;Lffwiedniej 
maksvmarnej irosci czvri

Butlaal0l-16m3
Dlrektor - +48 (7 r)-lor-n-I3 

-

/--cad}rektora-+,{8(7I)]0l.l.].l4Ksi98o['osi.+48(7l)]ol'll-l

i:*iTT,n",,1,u;;iiXfii..li,,n, l,:*;l'l;;l;l;:,::'; zaopa'1rTenie'+1s(7,,r4817r)j'r26'r8 t) 1

o,sun,,^,tu,z^,,a&;ne--+a8r7rrr0r.r_r- ffi*::ll";tll,i;il*ir,-;1.11,,r0,-r,-:* #
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ul.K.K.Baczyriskiego 1

55-200 Olawa

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozorawa.wroc.pr
Butla a 2l - 0,43 m3
Prosimy o potwierdzenje

Odpowiedi: Bulle majq byc wypetnione maksymatnie zgodnie z obowiqzujqcymi normami.

Pytanie nr 8
Zapewne Zamawia)acy 2qda aby bu e byly wyposa20ne w zwykle/standardowe zawory.

Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedi: Zamawiajecy informuje, Ze bulle majq byc bez reduktorow , z zaworamt 11.

ISO 9001:2008
zozolawa@zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr g

Prosimy o zmiang w Zalqczniku N 2 punkl2a z 'przy istniejEcym fundamencie,, na ,,natstniejqcym fundamencje".
odpowiedi: zamawiaiacy informuje'.2e w zalq czniku n( 2 pkt. 2a istnieje zapis:" opracowania niezbgdnej dokumentacli

iilllffi11u'ut"nej 
z dostosowaniem obecnego miejsca w kforym znajduie sig zbiornik do monta2u nowego zbiornika na istnieiacvm

Pytanie nr 10
Prosimy o nie dzielenie zamowjenja na wjgcej ni2 jedno zam6wienie idotqczenie do tegopostQpowania rowniez dostaw azotu cieklego dra potrzeb zamawiaiqcego jako trzeciego pakietu.Odpowiedi; Nie, Zamawiajqcy poOtrzymrile zapisy Sl\ /Z.- - "

Pytanie nr 'l1
Prosimy o dopisanie do Zalqcznika nr 2 dla Zadania nr 1 dla punkt j)2inIotmaqi.2e zapisypodpunktow a. b c, d. e. f. g. h, i- nre zachodzE w prlypadku gdy najkorzystniejszE ofertg zlozy*]191"y.," ktorego zbrornik jest aktuatnie zainitatb*iny. W ioyp"6i, z'Oiorniia riOry lestJuz zainstalowanv i eksotoatowany wykonanie tych czynnoscilesi nrecetowe i niemo2liweOdpowied2: Ni;, Zamawiajqcy podtzymuje zlpisy SfWZ.

Pytanie n|l2
Dotyczy zapisow w ZalEczniku nr 2 dla Zadania nf j pu nkt 2l - zapewne dotychczasowy

dostawca jeSli nie wygra niniejszego postgpowania przelargowego nie zezwolj na demontaz itransport do jego magazynow zbiornika wraz z parownica i ospz-gtem przez firme innq ni2wlasna Zna1qc ceny rynkowe takjch.uslug ninielszym pyt"rny L-y'ustuga. za ftOra OgOziemusral, zgodnie z zapisami SIWZ d-oty-czqcej lego postgpowania, zaplacic nowy Wykonalvcabgdzie kwotq.nie wyzszq ni2 20 ooo,do zi* vei r'se r:iinroi.nJ"i porrr"on" oo oszacowaniacalosci kosztow przedsiewziecra.
odpowiedi: Punkt 2l dotyczv przypadku. gdy obecny dostawca flenu iwlascicielzbiornika bgdzie zwlekal zjego demontazem j

::il:f,i.Ht#31?.:iiJ:Y_i*'*ca dokoia demonta2u is;iei;;eso zbio rntka oraz ztoal s-o-i 'i"]."u *"r"."ny, p..".

Pytanie n|l3
czy zam-a\viaiqcy jest w posiadaniu aktualnej mapki terenu do cerow prolektowych w skali1:500 ?
Odpowied2: ZamawiaiEcy umieszcza mapkg na stronie www.zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 14
t."l:l^:-1"^1ll""l: ze stosownych miejsc StWZ wraz z zalqcznikami zwrotow doryczqcych

:::l:.,.c:i_"y a 
. dostawq wynik6w b€dai czysrogci gaz6w_swiadectw kontrotilatoicipontewaz zaden z przepisow orawa, Dobrej praktykj Wytw arzania otaz Dobrej pr;ktyki

^ .Dystrybucyjnej nie stawia takich wymog6w.odpowiedi; zamawE.iEcy wmaga dostarczenia na kazde wezwanie wynikow badai czysto6ci gazu - swiadectw kontroli jakosci.rym samym Zamaw4Ecy zmienia zapis w zalqczniku nr 2, pkl. 2)c na nastgpujqcy:
"zapewnrc zgodnosc i jakosc dostarczaiTl:'."11"s9 rlgi, m"dy".nelo z normami pN-c-849i 

1 :1997 i F. p. tv., oraz doslarczyc naKazde wezwanie Zamawiajqcego, wynikr badan czystosci gazu _ Swralectwa kontroli iakosci.

Pytanie nr 15
Prosimy o zmiane terminu platnosci z ,,od daty dorgczenia faktury' na ,oo daty wystawienjafaklury" lub,,od daty sprz eda2v"
Odpowied2: Zgodnte z SIWZ.

Pytanie nr 16
* 

?:;?#;:"r"ktowania 
Stron umowy prosjmy o dopisanie we Wzorze Umowy usrgpu o

,,Wykonawca moZe rczwiEzae umowg ze skutkiem natychmiastowym, jesti Zamawiajqcy nie

REGON: 000306816 > r z- Io-5u-o)d

I))retlor - +48 (71) t0J-lt-l.l
Z-ca dyrckrora - +,18 (71)l0l-t3-t4
Pielggniarka naczelna - +48 (71) l0 t l3_91
t cnlrala - 118 (71) t0l,l.t-00

(srfgor!osc - +18 (71) :t0 t- l]_ l9
Kadry - +48(7 t) l0l- ll-25
Place , +48 (7 t) 30 t- E- t6
Qtgantzacia i Zat?,qdzar ic - +18 (?l) 301_lj 15

Zamor enia Publiczne - +48 (7t).1ll-26_18
Zaopatrenie - +.18 (71) 30t- l3 I7
Ro.,lrc/(nra I \rdr\'t!la .48 (?t/ rnt-tr 2d
Informarvk - +413 (71) l0l,11_28
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dotrzymlje termtnow./awanych w umowje. .

(71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc. pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
otpowied2: ze wzglqdu ni specynt'f fiieomiotu zamowienia i bezpieczedstwo pacientow zamawiajqcy podtrzymuje zapisvSIWZ.

Pytanie nr ,l7
o-"_,T,t_,:,:Tlgn9 bzmienia S 9 Wzoru Umowy na,,przeniesienie !z. niniejszej ,ro*y n" o"o'b.,e rr.eciE-dopuszczarne t"r,, ,r,*" , ,Jl,ijllnil"ffifffflffI"l

Yl::::::1", Oni przed.ptanowanym terminem ."*ir"L ,rno*y 
""sJr 

zawiadomj
^ .zamawtalEc-ego na prsmie o tym fakcrei.udpowiedi: Zgodnre ? SlW./

Pytanie n|l8
Prosimy o zmiane tre6ci S 1 ust lyio"ry-grno*V Dzietzawy na,,Czas reakcjr na zgloszonaawarie nie mo2e przekroczya 24 r,. w pr.rvpaor, *1,;;;;;'";;;;"*,""re sre na miejscu niej:il:?::";,:i]::|'"w pjeMszej kolejno3ci n'r"zv 

"uuv" "rij., zamrenne a dopiero potem
Odpowiedi: Zgodnie z StMZ

Pytanie nr 19
Or":ily_:.iI'"lq bzmienia S 4 ust 2 Wzoru Umowy DzierZawy na ,,przeniesienie

il,ffifi'J,";:iYili:lTfl1^1.i'"1-"] "'*v ;"-;";;;;;:eclq oopuszczarne lesr, tvrko i

urnowy cesJr zawiadori z"r^1Y.ll,:1?*ca 
na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia

oapowieo2: ' is"o"j";"sfi;"*ra'qcego na pismie o tym fakcie"'

Pytanie nr 20
t'i:fiffitJiifffffiienra s s ust 2 wzoru umow Dzie-.awv z'z jeso wjny" na ,, zieso

Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21
W celu r6wnego traktowania Strolozi"tz"wv"usigpu-o';;;;;;J,"o- orosim)/ o dopisanie w s 6 wzoru umowv

,,Wykonawca mo2e rczwiEzae

^ 
ootzymule termrnu* r"*"nr"fiTo,lf 

zeskutkiem natychmiaslowym' jesli zamawiajqcy nie

suopowledz: 
ze wzglgdu na specyfikg pzedmtotu zamowienra i bezpieczedstwo pacjenl6w zamawiaJqcy podtrzymuJe zapisy

Pytanie nr 22
Zape'.wne ZamawiajEcy nje posiad

:l:liu::gl',io;"0" ilot?!1liffi i3"?;iiJ*iil'"1ii::,?,ffft H:T,3::Lx
;:"jfi ;",ffi i"".' s? ;,rili*.., :i+'.1,9.,;Tllt*?' ji:"i;li,T,?,L*ii;TlifJ' 

" "
^ .zwiazku z lym podziat Zadania
odpowiedi; ' 2","*i"ri"v 

",";::,ff 
-li]:fifliflffflXi'jy..:i:",,gio 

pot*iu.ol"n,,

Pytanie nr 23

fto#:r? 
tt'"nt tupisow slwz dotyczEcq dokument6w lub oswiadczenia potwierdzaiqce spelnieniu warunku udzialu w postepowaniu

" -w przypadku produktow ,"".",.:l:fjgl..Tedyczny, podflenek azotu) oferowane przez Wykonawce r

l"i:#::$?:';T"',Xff,:Ji"i:":;:ffi*y*Wii:;;:"it;;:?l';##:;i#':ilx:::.i;ii*:#;,";t,ii,"ii.'".

tifl:i^:1i,ifi{?:iiil""",.:i'|:'Fi,,1'j?t,ffilffit;H8,f;ff;"i#i"tTffj,:."f g'::?"":::.j;:J,j::#J,"j;,#"1i,.""

i",""'ffiTtXil;x:!!fl9 ' *t',"n,onrch produir6\,'.-;yl;; i iii"i'ulqo n"1"i,*1i eioo,rii;i;;;'";;"n wyrob6w Nredycznych i

"Jil#''i:I'-i:Hlt-H,i$";''',:i':,',1,iJ5ffff:'":io,j."l::::n*.r. obowiqzurqc,,m sranem prawnym

'w przypadku produktow leczniczvch {tlen^m3o1".ny qootrg-nillotu; oferowane pzez wykonawca produkry muszq posiadacdokumenty zgodne z ustawq Prawo F atmaceutyczne'z dnla o wrzesnia zoorr - pozworenre na dopus)czenre do obrotu produktu
!",""tfftff"r1"Xij=!l;9 t *tt'un'ont"t' p.oouito* -*vJ"n . ii". u-aa Rejesrracji produki;; i".;;;;;"^ wyrobow Medycznych i

l))rekl{)r +18 (7t ).10t -l-t_t 3
./-'ca d!rekrora - +48 (7t) tilI,ll,I4
llelg8nrarka naczclna- +.18 (71) l0j-B_91
L enlrala - +,18 (71 ) l0 t- |],00

Ksipgolvosc - +48 (7 | ) J01- Il- I9
Kadr! - f,18(7 i) l0l- p-25
Place - +48 (71)301,t3,16
Utgant/.icia | 7,arz .adzanie " +18 i7l) -.10 

j- ll- t5

Z.{nrL,$rvrra Puhtr.,,nc - 481-tr rlJ_26_tfl /\.
7a',pao/cn.c - {81rl1tg|-1j-17 l)J
lf:l:illl :ii'i:i,'i", ff ;]"'0,.,,.,' sY
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Pytanie nr 24

ISO 9001:2008fax.: +48 (71) 3OI-13-1,2 www.zozotawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc. pl
uzy ze wzgledu na czas tTwania um(

",n. 
z+ .,!"'qf"i v' I rowy przetargowei , zamawiai?,cy wymaga zaoferowania |enu medycznego o rermrnre waznoscjmin. 24 miesiqce?

odpowiedz: zanawtalEcy wymagalzgodnre z srwz termin przydatnosci min 10 miesigcy.
Pytanie nr 25
Czy ze wzglgdu na czas tMania
wa2nosci 24 miesiqce? 

| umowy przetargowej' zamawiaJEcy wymaga zaoferowania dwutlenku wegra medycznego o terminje
odpowiedi: zamawialqcy wymagal zgodnie z srwz termin przydatnosci min. .10 miesiecy.

Pytanie n. 26
Prosze o doprecvzowanie czv zamawi4qcy wymaga zaoferowania o:,:t911^yggl, 

Tedycznego do taparoskopii, czy do krioterapii?odpowied2: zamawtaiqcy wymagi iu'of";oun;i" d;rir""l, *9gr" medycznego do raparoskopir. pozosrare warunki zgodnre z

Pytanie nr 27 Dotyczy pakietu nr I
ezy^Lamawtal4cy dopusci zaoferowanie zbiornika z parownicE wolnostoJqcq?

;::."ffi ;ti:Ji:t'uJe 
si9 parownice wolnostojqce' tioi" .1p"*"r"1q wigksze bezpieczerrsrwo, nie oDcrEzalqc jednostronnie

,"""i"'aYT:::"#Ji'illir;"::',1*"'* wolnosto,qcq pozwoti Tamawtaiecemu na uzyskanre korzysrnre,szych ored z zachowaniem
odpowiedz: f ak 7 amawralqcy dopuszcza pa rown rca wolnostojqcq pod warunkrem, ze istn ieje lechniczna I przestrzenna mozliwosc

":,"i::;liil:i1,"",ffi1frt"1,".j:il:::jjn"T,:lh:u1n*ru,:2n#i:l,ryll#;'mru.g::il,j:1""
zamowtenia oez uzvskania wszerkicn oanycn ;arrL mog-q';;;;i";[i"" 

"" orzygotowania zeternej oferry.
Pytanie nr 28
Czy w zwtqzku z faklem. ze Zamawia)4cy wymaga _zagwarantowaniEtechnicznym zbionika wraz z Ireremonjrorinsu-t"r","t,.it.oio,niiifown'|cq " 

czv wvmosiem ;ffi.J#i::i':#::nt"""ri"::1";ririljnJ&'.;:ilil
;,t"'.'.T,''"Jil;llJ"i; itiffA:' ioka|neso nadzoru zbrorn|ka k'c

i::r.yrry.."-r",.,"vs*i"ri"ri itiJ[riil"il,H##h#,"d.,ffifsT",::fl""l"llf *,"",?,_.fftril##,^'-ij:l,ozren/noc (podswietlenie) Pozjom zalvarto6ci .i;;t ;;;;;ii"" r"t,.*i.rr""v'"i *vs,ii!ii-r'iio" * skari procenrowej rub

llf_fftri,? 
svstem Telemetrii posiada mo2liwosl *y.yr."" 

'"r"r.o* 
na podany'numei r,#orr"*v se*isu technicznego

t#i"*$?"ili:''::lff;iJ""rTl1.!ezobsrusowE 
ze stronv zamawjaiqceso eksproatacjQ sieci skroproneso flenu ze zbjornika.

.;i,1.",",,itm:i;:,;ffit#::[#i:.]ji""f ?:#ry.'j""JTl5fi::km;';rui";5*:l;myi#::jt{#.,.
wszemcn aanlctr,a"ri;;;;;;;Jii,i:f;::""5:"rlj"ri'"',1ffi"#;:1'#":3e,i; -r-"";;i" iuo";;1;;J,.),0*."i" 

",- ,Lv.i""i""
Pytanie nr 29
Prosze o podanie poni2szych parametrow
- rv estqczne zuzycje (ton/mc. kg/dobg),
-Frzeptyw srednj (Nm3/h, kg/h),

- Przeptyw maks (Nm3/h, kg/h),
Lrsnrente robocze w punkcie dostawy (bargJ,

:l:ll:i " 
min. w punkcie dostawy (bars),

o"J"#illi"'I""""i.'ffi S".1i"1'111i3^-ooltawvroarsr
tonv / mc poro"r"rv.r,'p'"L'iJ';;#'::X"J":;:;Tvwnre w zale?noscr od potrzeb zamawia;qcego. srednie mresreczne zu2ycie 3,5

Pytanie nr 30

??#Jil":'-ii: ffi:',*:i3ff::lTi:;:J:ff: ffi:Jjie 
ro prosze o podan,e w jak,ej odresrosci od nieso sie znajduje

Pytanie nr 31
Cj!_!11y,.a)ace Oosrada redukror srecrowy Uereti tak to jakie maksvmodpowiedi: z"-"*Lie;pt";iada redukior. ."r,."y,n!rnJ.,!i,"-,i; ii"_:j::i:"[ ff.na 

podac na jeso wejsc,e)?

Pytanie nr 32

"i::1^",1?9."ir jntormacjr na temat zasitania etektryczne:- ryp ,rodza) | slan zabezpreczenia elekrry..n"go _ 1O,".ji"cznik, przekrol kabla,. . )'),
Dlrekror - +48 (? t) l0l-ll-l-l
Z-ca dyreklora - +18 (71) 301-13- 14
Piclegniarka naczctna - +,lg (? I ) l0t_ tj-91
Lentrata - -.18 (71)l0l- I] 00

Ksi$golvosa - +48 (7r) 301_tj-19
Kadry - r 48(7 r) l0t" l3 25
Place - 148 (7t)l0l,t.t t6
( )tgani zacJa i T.av4dz nic, +18 ( 7 | ) -101 _ l j_ l )

Zamowienia Pubticzne - +18 (?l)31J-26-18
zaopatrzenre - +,18 (7 t) -'101 _ ll _ l7
Ro-./Jrr/enra |\l.rr!,r)(i - .J8 r'II j0t_Jt_)r
rnlormat!k - +48 (71Jl0l,l3_28
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udreslosc sracji zasiranra erer.tru"rl].ry.ncnti? 1t":H::::::q:' aklualneso dostawcv; - grantiJoostavii--'"
olllnl?ir,l'"',' i3'Jil: ::T,ga*;-t*i";li'arlifu ffT";:"# ff ',:x?i,d :ffi l"*,:p;',',i,.'.iliii1;,",ii5:?ffi:::;:iiFni:l?1":"J1?j:#S,",Iil^rol"iftt'iiitfff,w,ajEceso) wy,qczn,kroznicowo-prqdowy -'a0".pi"","n," os;]ffiil;ffi i ffi;ff:i;l#iJ.Hiffi{l

Pytanie m 42
Jez_eli-konieczne to czy na czas rozladunku jest mozliwe zablokowacleklego llenu meoycznegilz---- JcoL 'rr(rzrrwe zaoloKowanre drogi i ruchu na niej (ze wzglgdu na lokaljzaclg stacJj

Pytanie nr 33

fr'"-t#:J'-t"X:ii1f;':::T:f"ff"::fi Tonlazu 
(osranrczonv dosrep do sracji waska drosa na czas prac dzw,sowych sracja

*:#ffi"t-Fi*ffii'r$ltilrffii#lii"fi+##f,.J::ilH#i:fli*:"i:r*ffih'.-j*firii$H:rii*"""
Pytanie nr 34

:zJ_sjacJa ]9st ogrodzona i/tLrb teren s.uprtata?

.,;,"n;,;;:a;#txmiff{: il:dii:i?i{fi,".?""'#!h?':.--r",r= wjzri,oka,nej w reren,e rea,,zac,i przedmiotuwszerxrcrroanycniari;ruil#ffiffi""tnfi::',il:#;:tlJT,**vi""i"'-i"g;';"'k,"i"u,u'o*,un,,'oi";;;;;;"
Pytanie nr 35

??J#::i:"'"ff{;ff1":;ff'J5 :;::r'..5,H:':'l::*'ff$""ffT""ljili"*n urzqdzed na terenie stacji?

Pytanie nr 36
Czy jesubedzie zapewniony bez

'dix11l"-,":'il",11,"i;;,#$,r#'.J#;*is;J"._1,* 
ffi,":il::onanv 

iakis otwor w siatce / koniecznosc

Pytanie nr 37

&1i;t#fr.f"*"'a 
w doje2dzie do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie calkowitej 40 rMG iminimarnym promienjuOdpowiedi: Ograniczenias:

ffi*i#:::i**.-.""r["il!"Ji.'i',J.:,#il:J:i,^4h!:!i.i*Hffi"g?il:j,ji:}Liloka|nejwtereniezamowienia ";;;tJ;;;.:,;:fT"""x?"j"JilH&x:f;:r:l!:r""jffi*:l##,:',fi;"i"#;G;:i,cJuw 'Ieren'e

Pytanie nr 38
Jesli nie ma mo2ljwoscr manewrowanja pojazdem opisanym w pytar

lfi#li"{r ?liJ,'i:'fliffi:i.*Hh{?:,'i:*::#+5n:fi#jf1ir""*'**;:::,ffi[i'"T:']?,:;;i;'-'*'
lamawiajEcy pzewidziat dokonani" ,"ir;,'r"ti.,-^]'Ji,"j.j^,^'.:Y'_"^ 1Y 1" 

ze wzgl9du na specyfike przedmioru zamdwrenja

;: x?ffi 3ililffi tr.u- * J i,tJi,i*B*:l ;*i;:rl''".*i:i1?hx:";]i{i#ru;;yiix?*o"o 
""

Pytanie nr 39

i;fix61frTj-f'lj::HffiTi ;J-'""*ff.""j,fi[rrB"Ti:r 
:,,^i:]:?:***,'-#T,E:fffiril"p1,."i"i:1,1i:it;";:f'"#-^1",i":;[;',i:T:1.ij"i:;'f""[',?Xli::dj,*""0,i!li 
" 

*v.o""vnio*"iil'iv.n og["i.]u"

Pytanie nr 40
Z jakiego materiatu jest wykonani

?.*.?:i!flil:"jf*#m",ffJn#:k?iJX:.ij:i;#,T'"'zszvm 
sqsiedztwie stacji ciekreso trenu medvczneso i posroju

Pytanie nr 4,1

czy w odlegloscr min 7 melrow od stacjr creklego tlenu medycznego icyslerny na czas rozladunku znajdule srg. parkrng. studzienklElSlTiJi?: 'T:##i+",:R:"',Ll;y;iJl#;:r:"l:limi.":"*;"1#;:xruffi#illcylne dra r<are,e<z

D),rekror, r,18 (71).101 ll,rl
Z-ca dlrcklora - +48 (71) til l- |]_ t,j
I'relqgniarka Daczetra , -{t 1l l) j0I 13,91
L cntrala - +,18 (7 | ) i0 t_ B-0i)

Ksr9golrosa +48 (? t).10t_ 1l_ t9
Kadrr - +.18(7 t)t0t 1 t-2i
Place +18 (? l) 30 t-t-t- 16

./am.,$rcnrr P htr.,, ( - .49 |r| ) I | {_/6_r8
zaopatrzenrc - +:lli (71) l0t_13 l7
Rozlrcr<rrrr r \r.rl).t!ld - ..1g,-tr {Ul t.,.id
Inrormar)t - +18 (7 | ) l0t_ tJ_28

Ot.:antt ri]a | / dt /ad/ar r( - . 18 L- / rnl _ r J- J \
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Pytanie nr 43

[{r,,:.lr'llryg::[1JT[:"fl:'fff":"Tl[i 
z normq PN-EN rso 73e6-1 z ktorei bsdzie mo2na zasirac szpitar w nen

"?T,,H,ili; fil?;:?::v":;;t1:iil1ll1f';e "tareso 
tvpu 

".",:i:l?,1:Ti*llg 
cy zwracauwase, ze budynek,enownijesr

sugerute zastosowanie zbiornika tlr"jjjii"#l'""*tt 
mogq poiawic sig problemy z dostarczanjem tlen"u z rampy. tamawiajEcy

Pytanie nr 44

??j:l::j]:" ,"lwolnostojqca czy rez osadzona na plaszczu zbiornrka?uopowredz; Obecnaparownjcaumieszczona.jestniptaszcz-u"iOiornifa

Pytanie nr 45
lle butli mozna pzyptqc do panelu Jednoc./esnje?uqpowredz: Do panelu Jednoczesnre mozna przypiEc 1O bufl.

Pytanie nr 46

?ZJJ:*,H;]'*"tizmasazvnowania wieksze.i ir06ci bu i na czas podmiany?

Pytanie N 47
C/y mo.na odcrEc stacje ciekleoo enu mp.{v.?h^^o.ipo*i"a:,--'i.i;;# il;l#;.,i"J.""{:ff:ffi';:ffi.::ff1## i?:i}s;,1"il;ix#:"iJJ,"":::il:j,;.J""
Pytanie nr 48

3;l#l:'"tt 
7 i 9' tlen medycznv w butlach o poJ. 1ol i 2t zamawiqEcy wymaga bufli starowych napernionych cisnieniem .r50, 

czy
Napelnienie bu j cisnieniem 200 b:

Tla:3:lly *yd1tr.or n, o.,"rzu,,i'glozwoli 
zamawiajqcemu na olrzymanie wiekszei jlosci ttenu spre2onego w bu i, a tym samymucrpowredz: Zamawia,qcydopuszczaobiemozlwoscl

f:ff#';lX.:;lIili1"'i,,lfrllil oraz odpowiedzi na nie stajq sie intesrarnq czesciq specyfikacji istotnych warunkow zamowjenja

DYREKTOR
Tespolu Opiekj Zdrowotnej w Otawie
rei(. med. Andrz ej Dronsejko

A,-) .---///.<.---)

D) rekror - +48 (7 t) 101_ ll_ l l
Z-ca dtrekrora - +.18 (71) 301,1-1,11

KsiQgolloSc - +48 (71) .10 i_ l.t- t9
Kadry - +18(7t ) 301-t j-25
Place - r18 (7 r).t0 t, t.l- t(,

Zamowienia Pubtrczne - +48 (?I) |3_26_38
/-aoparrzenre +48 (7t ) l0t_13,l7
Ru/lr(,/enra i \t.tl\,t!La - lXrTlrJnt tt 2E
lnlomrat)k - i18 (7tll0t-ll_28

Prelfgnrarlia naczetna - +48 17t) 30t-l t-91( enrrata , r,tg (71 ) t0 t_ l3-00 orpanvdcta /tlt/ad/a lr. 4g (- 1 r l, jl_ l l_l:


