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SzNSPZOZ. N-ZP-372-34/09

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  dostawę  artykułów 
elektrycznych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

a/ załącznik 4a zestaw 1

Pytanie1:
Poz. 2-6 podane w zestawieniu wyłączników typ S191 i S193 produkcji Fael Legrand SA już nie 
produkowane, obecnie produkowane są serii S301 i S303, proszę o informację czy dopuszczone są 
wyłączniki obecnie produkowane lub wyłączniki innych producentów o nie gorszych parametrach 
(prod. Moeller, General Elektric, Hager, ABB)?

ODP.:  Tak,  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  wyłączników  serii  S301  i  S303  lub 
wyłączników innych producentów o nie gorszych parametrach.

Pytanie 2:
Poz. 8. drut ocynkowany o średnicy  Ø7, do instalacji odgromowych stosuje się drut   Ø8 (nowe) 
lub   Ø6 (naprawa starych instalacji), proszę o wyjaśnienie który drut należy wycenić?

ODP.: Należy wycenić drut o średnicy  Ø8.

Pytanie 3:
Poz. 11 Esoróżnicówki 16A (do komputerów), proszę o określenie charakterystyki wyłącznika „B” 
lub „C” prądu różnicowego oraz klasy (A lub AC)?

ODP.:  Należy  zaoferować  Esoróżnicówki  uwzględniające  charakterystykę  wyłącznika  „C” oraz 
klasę A.

Pytanie 4:
Poz. 33 Ochronniki przepięciowe 440VC, proszę o podanie ilości biegunów

ODP.: Zamawiający wymaga ochronników 4 biegunowych.

Pytanie 5:
Poz. 34, 35, 36, 37 – w związku z zakończeniem produkcji świetlówek o mocy 40W producenci 
produkują oprawy o mocy 1x36W; 2x36W, proszę o informację czy oprawy o takiej mocy mogą 
być zastosowane.

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie świetlówek 36W.



Pytanie 6:
Poz. 62, poz. 63 proszę o podanie typu osprzętu do którego będą ramki.

ODP.: Ramki będą stosowane do osprzętu typu POLO OPTIMA.

Pytanie 7:
Poz. 72, proszę o podanie wagi krążka taśmy aluminiowej.

ODP.: Zamawiający wymaga zaoferowania krążka taśmy aluminiowej o wadze 1 kg.

b/ załącznik 4b zestaw 2

Pytanie 8:
Poz. 1 świetlówka 40W jest nie produkowana, proszę o informacje czy może być świetlówka 36W. 

ODP.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie świetlówek 36W.


