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opPowrEDi,
44 zapylania w sprawie SIIWZ

Szanowni Pqristwo,

Uprzejmie informuj , i2 do Zamawig.jqcego wptyngla proSba o wyjaSnienie isu specyfikacji istotnych

warunKow zamowrcfi w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w wy z dni4 29 slycznia2l}4

roku Prawo Zam6wiefr Publicznych (tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 1986) w trybie przeta nieoglaniczonego, na:

przebudowa Bloku cyjnego i O$dzialu $nestezjologii i Intensywnej Tera orazzaprojektowanie i

SiedlcerOddzialu Rellabilitacji Kardiologiczne.fl Szpitala SP

TreSd wspomnianej

1. Proszg o ie, kt6ry z udostgpnionyoh przedmiar6w dla Instalacji wenty i kliryaty zacji dl a b I oku
operacyJnego Jest wyczywi

- Word pt. instalacja tylacj a i l<limatygacja ob i ekt B lok Op eracyj ny

- w PDF pt. instalacje -kanalizaoy Jr1e, weq{y I acj a 16 wniez B I ok Op eracyj ny?

Wedtug nas prawi przedmiar insta!4cji weqtylacji jest w Word pt. instalacja ntylacj a i klimatyzacj a

obiekt Blok Operacyjrr . Proszg o potwierdzenie.

OdpowiedZ - praw przedmiar instAlacji wentylacji jest w Word pt. instalacja

obiekt Blok Operacyjn

2.W zal4czniku nr 4

ulotki, certyfikatu, in

SIWZ (oferta teghniczn4) niejednokrotnie jest mowa o do oferty zdjgcia,

i obstugi etc. Pliki tepaleiry dol4czy| do oferty w wersji

Zamawiajqcy dopuszc

PDFiJPG?

mozliwoSi dol4ppenia dp oferry ptytylpendrive'a ze zgran iplikami w formacie

OdpowiedZ - zdjgcia, lotki, certyfikaty lVle?y QgLqczyt do oferty w formie papiero j, instrukcje obstugi -

Zamawiajqcy dopus

PDF/JPG.

mozliwoSi dol4ppenia dp oferty ptytylpendrive'a ze zgran iplikami w formacie
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