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UNIWERSY1ET P R Z V R O D N I C Z Y
20-950 Lublin, ui. Akadernicka 13

skr. poczt. IDS
tel. 48 (081) 445 60 73, 445 66 03

fax (081) 445 67 30
REGON OOOnOiS96, NIP 712-010-37 75

Lublin, dn. 11.03.2014r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze /jniana tresci SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostaw^ akcesoriow elektrycznych i oswietleniowych,
akcesoriow hydraulicznych i sanitarnych, filtrow wlotowych powietrza oraz materialow
tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podzialem na 4 czesci.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiajajcym

informuj£, iz do Zamawiajajcego wplyne^y zapytania dotyczajce tresci specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia zwanej dalej SIWZ. Ponizej Zamawiajajcy zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.) przekazuje tresc

zapytan wraz z odpowiedziami i zmienia tresc SIWZ.

Zapytanie nr 1 dot. czfsci 2, poz. 1
Czy Zamawiajajcy ma na mysli zl%czk§ PP 16x1/2" z gwintem wewn^trznym czy
zewnQtrznym? Prosimy o uscislenie.
Odpowiedz: Tak, z gwintem wewn&rznym.

Zapytanie nr 2 dot. czf sci 2, poz. 2
Czy Zamawiajajcy ma na mysli zlajczk^ PP 20x1/2" z gwintem wewn^trznym czy
zewnejrznym? Prosimy o uscislenie.
Odpowiedz: Tak, z gwintem \vewnetrznym.

Zapytanie nr 3 dot. cz£sci 2, poz. 3
Czy Zamawiajajcy ma na mysli zlajczke_ PP 25x3/4" z gwintem wewnejrznym czy
zewnejxznym? Prosimy o uscislenie.
Odpowiedz: Tak, z gwintem wewnqtrznym.

Zapytanie nr 4 dot. cz^sci 2, poz. 7
Czy Zamawiajajcy ma na mysli bateri§ natryskowa^ z uchwytem puntkowym , sluchawka i
wezem natryskowym czy z drazkiem przesuwnym, sluchawka i wezem natryskowym ?
Odpowiedz: Bateria nattyskowa z drqzkiem przesuwnym, sluchawka^ i w^zem natryskowym
jako komplet.

Zapytanie nr 5 dot. czgsci 2, poz. 26
Czy Zamawiajajcy ma na mysli glowice suwakowa 1/2" do baterii czy moze chodzi o gtowice
l/2"do zaworu przelotowego ocynkowanego na zimna wode
Odpowiedz: Glowica do bateri 'A"- zwykla niepolobrotowa.

Zapytanie nr 6 dot. czf sci 2, poz. 57
Co Zamawiajajcy ma na mysli pod poj^ciem komplet naprawczy ? Czy chodzi o zawor
spustowy do dolnopluka czy o zawor napelniajajcy 1/2" uniwersalny, czy moze o komplet
uszczelek do dolnopluka?



AZP/PN/5/2014

Odpowiedz: Zawor spustowy dolnopluka wraz Z kompletem uszczelek.

Zapytanie nr 7 dot. czfsci 2, poz. 58
Co Zamawiajajcy ma na mysli pod poj^ciem komplet naprawczy do kompaktu? Czy chodzi o
zawor spustowy do kompaktu z funkcja^ STOP czy o zawor napeiniajajcy 1/2" uniwersalny,
czy moze o komplet uszczelek?
Odpowiedz: Zawor spustowy kompaktu zfunkcjq STOP wraz z kompletem uszczelek.

Zapytanie nr 8 dot. cz^sci 2, poz. 59
Czy Zamawiajajcy ma na mysli konopie - warkocz 0,1 kg? Konopie w warkoczach o wadze 1
kg nie wyst^puja^
Odpowiedz: Zamawiajajcy wymaga warkocz o wadze 1 kg (np.: 4x 0,25kg).

Zapytanie nr 9 dot. cz$sci 2, poz. 65
Czy Zamawiajajcy ma na mysli kratke_ sciekowa^z odplywem fi 110 mm czy fi 50mm.
Kratki sciekowe o srednicy odplywu fi 9 cm nie wystepuja. Prosimy rowniez o sprecyzowanie
czy kratka ma bye z odplywem pionowym w do! czy poziomym oraz czy ruszt z tworzywa
czy ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedz'. Kratka sciekowa z odpfywem Fi 50 mm z odptywem poziomym z rusztem ze stali
nierdzewnej.

Zamawiajajcy zmienia zapis w zalqczniku nr 2 do SlWZwpozycji 65:
Bylo: Kratka sciekowa z PCVo wym. 15 x 15 cm $ 9 cm
Jest: Kratka sciekowa z PCVo wym. 15 x 15 cm <p 50 mm.

Zapytanie nr 10 dot. cz^sci 2, poz. 66,67
Czy Zamawiajajcy ma na mysli kratke_ sciekowa^ o wym. zew.l5cmxl5cm z odplywem fi 110
mm. Kratki sciekowe o srednicy odplywu fi 13 cm oraz 13,5 cm nie wystepuia. Prosimy
rowniez o sprecyzowanie czy kratka ma bye z odplywem pionowym w dol czy poziomym
oraz czy ruszt z tworzywa czy ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedz'. Kratka sciekowa o wym, zewn. 15x15 cm z odpfywem fi 50 mm z odpfywem
poziomym z rusztem ze stali nierdzewnej.

Zamawiajajcy zmienia zapis w zalqczniku nr 2 do SIWZw pozycji 66:
Bylo: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm $ 13 cm.
Jest: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm d) 50 mm.
Zamawiajajcy zmienia zapis w zalqczniku nr 2 do SIWZ w pozycji 67:
Bylo: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm d) 13,5 cm.
Jest: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm dt 50 mm.

Zapytanie nr 11 dot. czgsci 2, poz. 68
Czy Zamawiajajcy ma na mysli kratk^ sciekowa^ o wym. zew. 15cmxl5cm z odplywem fi 50
mm czy 110 mm. Kratki sciekowe o srednicy odptywu fi 7cm nie wystepuja. Prosimy rowniez
o sprecyzowanie czy kratka ma bye z odplywem pionowym w dol czy poziomym oraz czy
ruszt z tworzywa czy ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedz: Kratka sciekowa o wym. zewn. 15x15 cm z odpfywem fi 50 mm z odpfywem
poziomym z rusztem ze stali nierdzewnej.

Zamawiajajcy zmienia zapis w zalqczniku nr 2 do SIWZ w pozycji 68:
Bylo: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm <p 7 cm.
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Jest: Kratka sciekowa z PCVo wym. 14,5 x 14,5 cm (ft 50 mm,

Zapytanie nr 12 dot. czfsci 2, poz. 74
Prosz^ o sprecyzowanie jakie ksztaltki zamawiajajcy ma na mysli czy chodzi o kolana, mufy
czy trojniki?
Odpowiedi'. Zamawiajqcy wymaga kolana i trojniki.

Zapytanie nr 13 dot. czfsci 2, poz. 126
Czy Zamawiajajcy ma na mysli rur? przylajczeniowa^ do dolnopluka lajczajca^ dolnoptuk z miska^
ustejxrwq. czy moze chodzi o rur^ sanitarna^ kombinowana^ 50x500? Prosimy o sprecyzowanie
pozycji.
Odpowiedi: Rura przylqczeniowa do dolnopluka Iqczqca dolnopluk z miskq ust^powq.

Zapytanie nr 14 dot. czfsci 2, poz. 127
Czy Zamawiajajcy ma na mysli zlajcze elastyczne (harmonykowe) do podlajczenia miski WC
stojajcej, czy moze chodzi o sztucer WC fi 110 dl. 250mm?
Odpowiedi'. Zlqcze elastyczne (harmonijkowe) do podlajczenia miski WC.

Zapytanie nr 15 dot. czf sci 2, poz. 152
Czy Zamawiajajcy ma na mysli syfon brodzikowy z sitkiem metalowym czy syfon
brodzikowy czyszczony od gory ?
Odpowiedz: Syfon brodzikowy czyszczony od gory.

Zapytanie nr 16 dot. czfsci 2, poz. 157
Czy Zamawiajajcy ma na mysli syfon pisuarowy zwykly butelkowy z uszczelkaj? Prosimy o
sprecyzowanie o jaki syfon chodzi?
Odpowiedi'. Tak.

Zapytanie nr 17 dot. czfsci 2, poz. 183
Czy chodzi o sam uchwyt punktowy przegubowy czy o drajzek natryskowy z uchwytem
przesuwnym?
Odpowiedi: Natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do sluchawki prysznicowej.

Zapytanie nr 18 dot. czfsci 2, poz. 228
Prosimy o okreslenie producenta i modelu stelaza podtynkowego do ktorego ma pasowac
wymagany zawor napemiajajDy ?
Odpowiedi: Nalezy wycenic zawory napelniajqce pasujqce do stelaza podtynkowego firmy
Cersanit.

Zapytanie nr 19 dot. czfsci 2, poz. 273
Czy chodzi o zawor plywakowy pionowy tzn. montowany w spluczkach zasilanych od dolu
czy o zawor plywakowy montowany w spluczkach zasilanych z boku ?
Odpowiedi: Zawor plywakowy pionowy fi 15, montowany w spluczkach zasilanych z boku.

Zapytanie nr 20 dot. czfsci 2, poz. 279, 282,283,285, 286
Czy chodzi o zawory spustowe do kompaktow dwufunkcyjne 3/6L czy o zawory spustowe z
funkcja^STOP?
Odpowiedi: Zawor spustowy do kompaktow zfunkcjq STOP.

Zapytanie nr 21 dot. cz§sci 2, poz. 294
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Czy Zamawiajajzy ma na mysli zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdzewny
nakladany na szafk§ o wymiarach 600x120 cm?
Odpowiedi: Zamawiajqcy wymaga: zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdzewny
nakladany na szafkg o wymiarach 60 x!20 cm.

Zapytanie nr 22 dot. cz^sci 2, poz. 295
Zlewozmywaki naktadane dwukomorowe z ociekaczem produkowane sq. o wymiarze 60x120
cm, a nie jak podaje Zamawiajajzy 60x170 cm. Prosimy o zmian§ zapisu w specyfikacji.
Odpowiedi: Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdzewny nakladany na szafkg o
wymiarach 60 x!20 cm.

Zamawiajqcy zmienia zapis w zalqczniku nr 2 do SlWZwpozycji 295:
Bylo: Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z prawej strony 80 x 60 x 170 cm.
Jest: Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z prawej strony 80 x 60 x 120 cm

Zapytanie nr 23 dot. czfsci 2, poz. 296
Czy Zamawiajajcy ma na mysli zlewozmywak blaszany emaliowany czy moze wykonany ze
stali nierdzewnej nakladany na szaik^?
Odpowiedi'. Zlewozmywak dwukomorowy blaszany emaliowany.

Zapytanie nr 24 dot. cz^sci 1, poz. 4-17
Czy chodzi tu o bezpieczniki rurkowe szklane? Jaki rozmiar tych bezpiecznikow?
Odpowiedi: Tak, bezpieczniki rurkowe szklane, rozmiar 20mm.

Zapytanie nr 25 dot. cz$sci 1, poz. 50
Prosze^ o doprecyzowanie zagadnienia i podanie wi^cej parametrow technicznych. Do jakiego
wyla_cznika silnikowego maja^byc te styki pomocnicze?
Odpowiedi: Sq to styki pomocnicze do wylqcznika silnikowego opisanego w pkt 560 i 561
zalqcznika nr 1 do SIWZ.
Chodzi o wylqcznik silnikowy (3-fazowy) opisany parametrami w w/w pkt 560 i 561
zalqcznika nr 1 do SIWZ wraz z tym stykiem pomocniczym, ktory must znajdowac si% po
prawej stronie tego wylqcznika. Wymiana takiego zestawu nie powoduje koniecznosci
wymiany przewodow w szafach sterujajcych.

Zapytanie nr 26 dot. cz^sci 1, poz. 81
Co zamawiajajcy mial na mysli piszaj; ,,gniazdo przenosne wisza^ce"? Prosz^ doprecyzowac
zagadnienie.
Odpowiedi: Gniazda wtyczkowe przenosne rozbieralne przeznaczone sq do montazu w
urzqdzeniach uiytku domowego i podobnego, do wspolpracy z przewodami instalacji
nieprzemyslowych. Zastosowanie jako koncowka przedluzacza.

Zapytanie nr 27 dot. cz^sci 1, poz. 82
Co zamawiaja^cy mial na mysli piszap ,,gniazdo przenosne wisza^ce"? Prosz§ doprecyzowac
zagadnienie.
Odpowiedi: Gniazda wtyczkowe przenosne rozbieralne. Zastosowanie jako koncowka
przedluzacza.

Zapytanie nr 28 dot. czf sci 1, poz. 83
Co zamawiaja^cy mial na mysli piszajc ,,gniazdo przenosne wiszajce"? Prosz? doprecyzowac
zagadnienie.
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Odpowiedz: Gniazda wtyczkowe przenosne rozbieralne. Zastosowanie jako koncowka
przedluzacza.

Zapytanie nr 29 dot. czfsci 1, poz. 84
Co zamawiaj^cy miat na mysli piszajc ,,mocne"?
Odpowiedz: Gniazdo stale. Dane techniczne: In: 16A, Un: 230V, 50/60Hz, Ilosc stykow: 3p
(2P+Z). Wygladjak silowe.

Zapytanie nr 30 dot. cz^sci 1, poz. 95
Czy zamawiajajcemu chodzi o sam mechanizm gniazda telefon+komputer?
Czy do mechanizmu nalezy wycenic adapter i ramk§? Jaki kolor gniazd?
Odpowiedz: Przedmiot zamowienia bgdzie mocowany w zestawie polo optima. Wycena bez
ramki i adaptera, kolor biafy.

Zapytanie nr 31 dot. cz^sci 1, poz. 96
Czy chodzi o sam mechanizm gniazda bez ramki?
Odpowiedz: Przedmiot zamowienia bgdzie mocowany w zestawie polo optima. Wycena bez
ramki i adaptera, kolor biafy, (mechanizm wraz Z dolqczanq oslonq na styki jak stanowi
komplet).

Zapytanie nr 32 dot. cz^sci 1, poz. 97
Czy chodzi o sam mechanizm gniazda bez ramki?
Odpowiedz: Calosc/komplet, moze bye to zestaw bez ramkowy.

Zapytanie nr 33 dot. cz£sci 1, poz. 98
Czy chodzi o sam mechanizm gniazda bez ramki?
Odpowiedz'. Calosc/komplet, moze bye to zestaw bez ramkowy.

Zapytanie nr 34 dot. cz^sci 1, poz. 100
Co zamawiajajsy ma na mysli piszajz ,,stary typ"?
Odpowiedz: Chodzi o gniazdo typu GHS-2 seria ,,senior". Posiadam w swojej eksploatacji
tego typu osprz& i w razie koniecznosci zostaje wymieniony element wierzchni.

Zapytanie nr 35 dot. cz^sci 1, poz. 115
Prosz§ doprecyzowac pozycj^. Do jakich sciemniaczy, jakiego producenta i jakiej serii oraz
jakiego koloru maja^byc te klawisze?
Odpowiedz: Do sciemniaczy serii POLO Optima, kolor biafy.

Zapytanie nr 36 dot. cz^sci 1, poz. 116
Prosz? doprecyzowac pozycj§. Do jakich sciemniaczy, jakiego producenta i jakiej serii oraz
jakiego koloru maja^byc te klawisze?
Odpowiedz: Do sciemniaczy serii POLO Optima, kolor biafy.

Zapytanie nr 37 dot. czgsci 1, poz. 117
Prosz§ podac doktadny typ, moc oprawy oraz jej parametry techniczne do jakiej maja^ bye te
klosze.
Odpowiedz: Typ Oprawy to OCP-125 K-PC/II. Klosz mleczny, kula.

Zapytanie nr 38 dot. cz^sci 1, poz. 118
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Prosz§ podac dokladny typ, moc oprawy oraz jej parametry techniczne do jakiej majq. bye te
klosze.
Odpowiedz: Klosz do oprawy wn&rzowej, kolor mleczny, Zrodlo swiatla - do dwoch
swietlowek prostych 2x36 W

Zapytanie nr 39 dot. cz^sci 1, poz. 131
Prosz§ podac do jakiego typu rozdzielni ma bye ten klucz i co oznacza ,,dzielony"?

Odpowiedz: Klucz tego typu

0
ST

Zapytanie nr 40 dot. cz^sci 1, poz. 132
Prosze^ podac do jakiego typu rozdzielni ma bye ten klucz?

Odpowiedz'. Klucz trojkajt 7-8mm tego typu
•

Zapytanie nr 41 dot. czfsci 1, poz. 133
Prosz? doprecyzowac zagadnienie.
Odpowiedz'. Kolek rozporowy fi 6 okolo 2-3cm w ktory to wbijany jest gwozdz z uchwytow
typuflop.

Zapytanie nr 42 dot. cz^sci 1, poz. 154
Prosze^ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatla. Rodzaj trzonka E27.

Zapytanie nr 43 dot. czfsci 1, poz. 155
Prosze^ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatla. Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 44 dot. czf sci 1, poz. 156
Prosz§ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajqcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatla. Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 45 dot. czgsci 1, poz. 157
Prosz? podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatla. Rodzaj trzonka RX7s-24.

Zapytanie nr 46 dot. cz£ sci 1, poz. 158
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Prosz£ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatia. Rodzaj trzonka RX7s.

Zapytanie nr 47 dot. czfsci 1, poz. 159
Prosz^ podac typ trzonka
Odpowiedz: Rodzaj trzonka E27.

Zapytanie nr 48 dot. czgsci 1, poz. 160
Prosz? podac typ trzonka
Odpowiedz: Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 49 dot. czpsci 1, poz. 161
Prosz^ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatia. Rodzaj trzonka E27.

Zapytanie nr 50 dot. cz^sci 1, poz. 163
ProszQ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Rodzaj trzonka E27.

Zapytanie nr 51 dot. czfsci 1, poz. 164
Prosz^ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatia. Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 52 dot. cz^sci 1, poz. 165
Prosz§ podac typ trzonka.
Odpowiedz: Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 53 dot. cz^sci 1, poz. 166
Prosz§ podac typ trzonka.
Odpowiedz: Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 54 dot. cz^sci 1, poz. 167
Prosz§ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatia. Rodzaj trzonka E40.

Zapytanie nr 55 dot. czfsci 1, poz. 168
Prosz§ podac typ trzonka, Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika innego
producenta?
Odpowiedz: Zamawiajajcy posiada w swoim uzytkowaniu oprawy gdzie producent dedykuje
takie zrodlo swiatia. Rodzaj trzonka E40

Zapytanie nr 56 dot. cz^sci 1, poz. 218
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Prosze^ podac wi^cej parametrow technicznych m.in. jakiej klasy ma bye ten ogranicznik i na
jaka^siec? Czy ogranicznik ma bye na szyn§ TH-35?
Odpowiedz: Ograniczniki przepi^c warystorowe Typ 2, IP, siec TN/TT, Imax 40kA,
Up<l,2 5kV Montowany na szynie TH35.

Zapytanie nr 57 dot. cz^sci 1, poz. 219
Prosz£ podac wi^cej parametrow technicznych m.in. jakiej klasy ma bye ten ogranicznik i na
jaka^siec?
Odpowiedz: Wskaznik wizualizuje pracg zabezpieczenia.
Nominalny prqd wyladowania (In): 1,5 kA.
Prqd maksymalny dopuszczalny (Imax): 6 kA.
Poziom zabezpieczenia (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV.
Napigcie w otwartym obwodzie (Uoc): 3 kV.
Ochronnik przepigc typ D

»

Zapytanie nr 58 dot. czfsci 1, poz. 220
Prosz? podac wi^cej parametrow technicznych m.in. jakiej klasy ma bye ten ogranicznik i na
jaka^ siec? Czy ogranicznik ma bye na szyn§ TH-35?
Odpowiedz: Ograniczniki przepigc warystorowe Typ 2, 4P, siec TN/TT, Imax 40kA,
Up<l,25kV. Montowany na szynie TH35.

Zapytanie nr 59 dot. cz^sci 1, poz. 221
Co zamawiaj^cy mial na mysli piszac ,,element C 25+ B+ C"? Ogranicznik ma bye jedno czy
trojfazowy? Czy ogranicznik ma bye na szyn§ TH-35?
Odpowiedz: Ogranicznik trojfazowy, wraz z elementem — iskiernikiem sumujqcym pomigdzy
przewodem N a PE. Montowany na szynie TH35.

Zapytanie nr 60 dot. czfsci 1, poz. 224
ProszQ podac wi^cej parametrow technicznych.
Odpowiedz'. Oprawg do sufitow podwieszanych do halogenow na trzonek G5,3.

Zapytanie nr 61 dot. czfsci 1, poz. 236
Czy zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie zamiennika?

Odpowiedz'. Tak, jezeli montaz lampy bgdzie mozliwy na istniejqcych masztach/ slupach
pionowych bezjakichkolwiek przerobek.

Zapytanie nr 62 dot. cz^sci 1, poz. 237
Czy w typie oprawy zamawiajajcy nie popelnil bl^du i powinno bye OSF?
Ilu zadaniowa musi bye ta oprawa? Z autotestem czy bez?
Czy mozna stosowac zamienniki?
Odpowiedz: Oprawa dwuzadaniowa / dwufunkcyjna: awaryjna lub awaryjno-sieciowa,
posiadajqce auto test.
Tak, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zamiennikow.

Zamawiajqcy zntienia zapis w zatqczniku nr 1 wpozycji 237:
Bylo: oprawa OFS
Jest: oprawa OSF

Zapytanie nr 63 dot. cz^sci 1, poz. 238
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Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, Zamawiajqcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu jak opisana w
specyfikacji.

Zapytanie nr 64 dot. cz^sci 1, poz. 239
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, Zamawiajqcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu jak opisana w
specyfikacji.

Zapytanie nr 65 dot. cz^sci 1, poz. 240
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika? Ilu godzinny ma bye modul
awaryjny?
Odpowiedz'. Modul awaryjny mm. 2 godzinnym.

Zapytanie nr 66 dot. cz^sci 1, poz. 241
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajajcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu jak opisana w
specyfikacji. Oprawa hermetyczna lx36W.

Zapytanie nr 67 dot. cz^sci 1, poz. 242
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajajcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu jak opisana w
specyfikacji. Oprawa hermetyczna 2x36W.

Zapytanie nr 68 dot. cz^sci 1, poz. 250
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, jezeli montaz lampy bgdzie mozliwy na istniejqcych wysiggnikach bez
jakichkolwiek przerobek.

Zapytanie nr 69 dot. cz^sci 1, poz. 251
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, jezeli montaz lampy be^dzie mozliwy na istniejqcych wysi^gnikach bez
jakichkolwiek przerobek.

Zapytanie nr 70 dot. cz^sci 1, poz. 252
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, jezeli montaz lampy be^dzie mozliwy na istniejqcych wysiggnikach bez
jakichkolwiek przerobek.

Zapytanie nr 71 dot. cz^sci 1, poz. 253
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, jezeli montaz lampy b^dzie mozliwy na istniejqcych wysiqgnikach bez
jakichkolwiek przerobek.

Zapytanie nr 72 dot. cz^sci 1, poz. 262
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz'. Tak, Zamawiajqcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu.

Zapytanie nr 73 dot. cz^sci 1, poz. 263
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Czy zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajqcy wymaga aby byla to oprawa takiego typu.

Zapytanie nr 74 dot. cz^sci 1, poz. 264
Czy zamawiajajcy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedi'. Zamawiajqcy wymaga aby oprawa byla przystosowana do zrodla swiatia:
zarowka R63 E27, 230VAC, 60W.

Zapytanie nr 75 dot. cz^sci 1, poz. 265
Czy zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie zamiennika?
Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga aby oprawa byla przystosowana do zrodla swiatia:
zarowka R80 E27, 230VAC, 60W.

Zapytanie nr 76 dot. cz^sci 1, poz. 385
Czy jednostka^w tej pozycji nie powinna bye MB?
Odpowiedz'. Zamawiajqcy w zalqczniku nr 1 do SIWZ w pozycji 385 zmienia jednostkq
miary:
Bylo: szt.
Jest: mb.

Zapytanie nr 77 dot. cz^sci 1, poz. 386
Czy jednostka^ w tej pozycji nie powinna bye MB?
Odpowiedz'. Zamawiajqcy w zalajczniku nr 1 do SIWZ w pozycji 386 zmienia jednostkg
miary:
Bylo: szt.
Jest: mb.

Zapytanie nr 78 dot. czf sci 1, poz. 387
Czy jednostka^ w tej pozycji nie powinna bye MB?
Odpowiedz: Zamawiajqcy w zalqczniku nr 1 do SIWZ w pozycji 387 zmienia jednostkg
miary:
Bylo: szt.
Jest: mb.

Zapytanie nr 79 dot. cz£sci 1, poz. 388
Czy jednostka^ w tej pozycji nie powinna bye MB?
Odpowiedz: Zamawiajqcy w zalqczniku nr 1 do SIWZ w pozycji 388 zmienia jednostk%
miary:
Bylo: szt.
Jest: mb.

Zapytanie nr 80 dot. czgsci 1, poz. 402
Skretka komputerowa jest sprzedawana na MB lub pudelka (305mb) - prosz^ o
doprecyzowanie jednostki i ilosci
Odpowiedz: Zamawiajqcy w zalqczniku nr 1 do SIWZ w pozycji 402 zmienia jednostk%
miary:
Bylo: szt.
Jest: mb.
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Zapytanie nr 81 dot. czfsci 1
Czy zamawiaja^cy dopuszcza zastosowanie zamiennikow do pozycji w ktorych typ materialu
wskazuje na konkretnego producenta?
Odpowiedz: Tak, zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zamiennikow.

W imieniu Zamawiajqcego zatwierdzil:

; / C L E R ZKA

dr. JJi&* j en r

(
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