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WYKONAWCY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

DoĘczy : postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ,, Budowa lądowiska dla śmigłowców
wnaz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi prry ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu,'

realizowanego w ramach projektu pn!,,CENTRUM URAZOWE przg ulicy Szwajcarskiej 3
Połtaniu _ adaptacja pomicszczeń, zakup wyposażeniu, budowa niezbędnej inftastruktury,
v, am lqdowiska dla śmigłowców,', współftnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PoIiŚ tf.|.ls'
oełoszenie o zamówieniu nr 50536 - 2010 z dnia 23.02.2010r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 71204 - 2010 z dnia 15.03.2010r.
w

Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy art' 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówięń publiczłrych udziela
odpowiedzi na pytanie, które wpĘnęło do Zamawiającego

1l W nawiązaniu do wizji |oka|nej, ktÓra odbyła się w dniu 17 'o3'2010r' prosimy o potwierdzenie, ze
warunek wymaganej izo|acyjnościakustycznej okna opisany w pkt 2'5'1. Programu Funkcjona|no Uzytkowego (PFU) w przypadku okien, w których przewidziano ty|ko wymianę szyb, dotyczy izo|acyjnoŚci
akustycznej nowych szyb. Jest to istotne, gdyi w okna tych występują standardowe nawietrzaki i dla
spełnienia Wymogu izo|acyjności d|a całego okna nalezałoby przewidzieĆ rÓwnież wymianę nawietrzakÓw'
Odpowiedt, 1:
Nie przewiduje się wymiany nawietrzaków.

Prosimy uprzejmie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania treścininiejszego zawiadomienia
. w formie faksu, z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.

otrzymują.:
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