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Uprzejmie inforrnujemy, t2 do Zamawiajlcego wdtynqla pro:iba o wyjagnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zarnrjwienia, w postqpowaniu prowadzonym na pod!;tawie prz:epis6w ustawy z
dnia ll9 s;tyczniia 2004 roku prawo Zam6wieri publicznych (t,j. Dz" U. z Zjlt} r. po;r. 1986) w trybie
przetargu nieogra niczonegcrr na :

przebudourq Bloku optlracyjnego i pddziatu Anestezjologii i lritensywnerj Terapii oraz
zapro.iektowanie i budowt;Oddzialu Reh:ihilitacji Kardiologicznrej Szpitala SpZOZSiedlce,
Realizacja przedmiotu zarn6wienia jesit realizolruana w ramach projektu ,,p,oprawa jako5ci
udzielanych 6wiadczeri :zdrowotnych poprzez przebudowq Bloku operacyjnego i oddziatu
Anestezjofrcgii i Intensyvrnej Terapii z dostoso,iruaniem infrastruktu ry oraz-- z.tkupem sprzqtu
medyrczn'ego onaz utworz,erniie oddzialu RBhabilitagji Kardiologicznej stacjonarnej i dzierrnej wraz z
doposaieniem w specjalistyczny sprzet nledyczny w spZOZ w siedlcach",

'Ire(i 
'wspomnianej proSby jest nastqpujqca :

L' Prol;imy o udoste2pttienie lcrakujqcricir zestailvieri material6w oraz kart doborowych urzqdzeri
instalacjiwentylacji i klimaityzacji rn.in. cenitral wentjrlacyjnych, agregat6w, nawil2aczy, wentylator6w
dla OltlM.
Odpowiedl,:
wlaictiwe ntaterialy w zalq,czeniLt ordz opuQlikowane,na stronie internetowej.

2' Prosimy o udostqprrrienie opisu instglacji werltylacli i klimatyzacji oloM, w projekcje instalacji
z:ostala zalqczona dwa razy' sprecyfikacja tejfe instale qji,

uQlikowane na stronie inte rnetowej.

:i' Na rzucie dachu instalacji wentylacii iklimatyzacji oloM oznaczono kolorem czerwonym
wentylatory: W'y'PB2O, WVI)Bl-6, VVVP831,5i WVPB25 - wchodzq w zakres przetargui,Czy rnoze sq to
irstn iejEce wentylato ry?
Odpowiedi:
Sq to vrrentylatory, ktore na,t'eiy zamonbwdC,.

4' Pros;imy o udostqptrienie projektu {emontaIu instalacjl wentylacji iKlimaty:zacji OloM isal
operacyjnych,
C)dpow'iedi:

Nie mo' oprocowanego taklego proiektu, r,'4 przedmigrze przewirlziane sa pozycje dot,yczqce rozbi6rki
ur e nty I u cj i i Wy ko n a w co p or,u i n i e n :; a m d o kQ tt o t wy ce,ny,

qDPOWtEDz
na zapytania w sprawie SIWZ

Szsnowni Purtstwo.

Odpouriedi:
Wlaiciwe matetrialy w zalqczeniu oraz o
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5. Jakie sq wymagane czasy podtrzympnia dla UpS ?

Odpowiecti:
Minirnalny czns podtrzymanio IJFS to i.0 lninut.

6' Czy Zamawiajqcy dopuszcza okna di$wniane o wspdtczynniku l-,0 Wlm'K, poniewa2 okna majq
du2o podziat6w, co za tym idzie male kwQfery, chodzi tu o odlegto(i od Srodka szyby do ramy, co ma
decydujqcy wptyw na ws;;r6fczynnik Uw,
Odpctwiedi:
Tak,

7. Zlamawiajilcy w pkt:l-5 p. 15.6 ramilS.il zapis by oferta zostata sporzqdzona rvedlu5; formularza
oferty stanowiqcego zalqcznik do SIWZ. Niestety nie ma zalqczonego formularzu oferty. proszq o
zatqczenie do SIWZ formularza oferty.
Odpctwied2:

Forrnularz oferty stanowi zalqcznik nr 2 do slwZ. Nalezy tak2e wypeini6 zalqcznik nr 4 zawierajqcy
pararnetry techniczne ofr:rowanego sprzQtu, urzqdiefi i materialdw.

8' Sprawa dotyczy ka:;et do lcontroli glanu izolBcji, jakie majq byi zastosowane urzqdzenia bez
lokalizacji doziemiefi czy z lokalizacjq ?

W aktualnie zamieszczonej na stronie szpitala dokumentacji, zastosowane sE. urzEdzenia bez
lokalizacji doziemieri na dodatel< firmy, ktpra urzqdpefi tych ju2 nie oferuje,
Odpawiedi:
Naleiry dobrai urzqdzeniet ze wskazaniem lpkalizacli, ktdre sq aktualnie dostqpne na rynku.

Infornrujemy,2e zgodnier z wymogiem arit,38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia jZO04 roku prawo
Zamirwieri Publicznych (t,i. Dz. U.z 201.8 4,por. 1986), stanowisko Zamawiajqcego zostato rozeslane
do wszystl<ich wykonawcri,w, kt6rym przekBzano SIWZ.
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