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dotyczy: zamowienie nr 25/pn/2G18 - zaprojektowanie i yykonanie roboty budowlanej
pdlegajqcej na modemizacji instalacji klimalyzacji na IV kondygnacji budyaku bimrowego
w Katowicach przy ui. kbssutha 13 ̂  budynek A

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawd zamdwien publiemych,

zwanej dalej „pzp", przek^ujp Panstwu tresc zapytaiiia dd SIWZ, jakie wplyn^ld

w dniu 10.10.2018 r. w zwi^ku z przedmidtpwym pdst^pdwaniem d udzielenie zamdwienia

publieznegd draz udzielam wyjasnien.

Zapytanie - wnidsek d wyjasnienie tresci SIWZ zdstd: zldzdfty przed upIjWem terminu,

d ktdiymrndwa w art. 38ust.Ipzp. , . i

Zapytanie:

Zwraeamy si? z zapytaniem d wyjasnienie tresci pkt. 2.3.2.5 prdgramu flinkcjdnalnd-u:^kdwegd.

Zamawiaj^cy wymaga, zeby jedndstki wewn?trzne rnialy .wymiar SZxGxH (+/-2 cm) - 57x57x26

cm, tymczasem pedczas wizji stwierdzdnd, ze przeznaczone dd demdnta^ jedndstki wewn?tr;ane

maj^ wymiar SZxG 84x84 cm. W zwqzku z tym zwraeamy si? zpjdaniem czy zamawiaj^cy-

ddpuszcza zwi?kszenie wymiaru SZxG jedndstek wewnetrznych dd 84x84 cm. Zastdsdwanie

jedndstek weWn?trznych zgddni? z FPU d wymiarze SZxG - 57x57 cm wymaga dddatkdwych

prac zwi^zanych Z przercbk^, uzupelnieniem sufitu pddwieszdnegd.
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Odjpowiedz:

Zaifiawiaj^cy pofwierdza, iz wyniiary podaiie w plct 2.3.2.S.Programu Fmilcejonaltto-Uzytkowego

sq:wymiafaffliptaMdlo\\y^M^ .

Wskazarte w PFU .wj^Miiaity jpdpostek we\vli§d:znyc^ z dopiaszczetiieHi +/^ 2 em .nie ograniGzajq

w zaden sposob kdnkurencyjnosci w pos^^ wymia0 te liwzgl^diiiajq uwaiiifikowa^

stanu faktyezflego w poffiieszczeiiiaGb dbj^tych mDdernizaGjq klimatyzaGji, tj. istniejqGy

w

W konteksGiG powyzszego wnio'sek o dopuszGzenie jednostek vGewni^trZIiyGh d wyiniaraGh SZxG

- 84x84 Gm nalezy uznac za niezasadny.

ZapaawiajqGy pddkresla jedndGZesnie, iz mddemizaGja instalaGji klimatyzaGji dbj^ta luniejszym

pdst^pdwamem ddtyczy budynku A przy ill. Kdssutha 13 w KatdwiGaGb.

Udzieldiie wyjasmema nie qtandi^dq zmiany tresGi S i nie wymagajq przedhizenia terminu

sMadania dfert.
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