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O D P O W I E D Z I na pytania  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie – etap II”, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców  

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji. 

 

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11/9 

Zestaw lamp operacyjnych - 2 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne z źródłem światła w postaci diód 

LED w ilości 57 w kopule satelitarnej? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11/9a 

Zestaw lamp operacyjnych - 4 szt. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne z źródłem światła w postaci diód 

LED w ilości 57 w kopule satelitarnej? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

3. Jeśli Zamawiający nie przewiduje rozprężalni oraz instalacji CO2, to czy należy wycenić skrzynki 

zaworowo kontrolne bez CO2, tablice poboru gazów nie posiadające punktów CO2 oraz kasetony w 

salach operacyjnych bez punktów CO2? 

Odpowiedź: Skrzynki oraz kasetony należy wycenić bez uwzględnienia instalacji CO2. 

     

4. W DZIALE 26 – INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: 

a) pozycja 515 montaż i stawianie słupów – 18 szt., jakie słupy przyjąć? Prosimy o podanie typu i 

producenta? 

b) pozycja 517 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 18 szt., jakie oprawy przyjąć? Prosimy o 

podanie typu i producenta.  

Odpowiedź: 

Proszę przyjąć słup metalowy typu SAL-5 dz  5m oraz oprawę typu OS-1 MH-70 W odporną na 

wandalizm. 

 

5. W DZIALE 19 – MONTAŻ ROZDZIELNICY TN-S: 

Pozycja 326 montaż przyścienny rozdzielnic - TK1, TK2 – 3 szt. Prosimy o informacje dlaczego w 

obmiarze jest 3 szt. Skoro w opisie zawarte są 2 tablice? 

Odpowiedź: 



 

Proszę przyjąć montaż dwóch rozdzielnic TK1, TK2, montaż rozdzielnicy TDSO przesunięto do 

następnego etapu 

 

6. W DZIALE 19 – MONTAŻ ROZDZIELNICY TN-S: 

Pozycja 326 montaż przyścienny rozdzielnic – Prosimy o podanie jaki materiał ma być ujęty w tej 

pozycji? 

Odpowiedź:   Poz. 319 - jest to montaż RGnn 

 

7. W DZIALE INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZAUWAŻONO, ŻE: 

a) pozycja 98 Montaż opraw zewnętrznych na fundamentach – słupek oświetleniowy wys. 1200 mm 

1xTCT42 EVG (TLX8831/TCT42 EVG) – 0 szt. 

b) pozycja 101 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 

przelotowe 2x54 W – Oprawa nastrojowa IP66 z PC-2x54W EVG – z optyką pryzmatyczną odporna 

na UV (TLX Aragon 254E) – 0 szt, 

c) pozycja 123, 124, 125 – kopanie, nasypanie piasku i zasypanie – 0m, 

d) pozycja 138 Ręczne wykopy fundamentowe z transp. Urobku przyczepami samowyładowawczymi 

na odległość do 0,5 km (kat.gr.III) – 0m3 

e) pozycja 139 Montaż opraw zewnętrznych na fundamentach – Słupek oświetleniowy wys. 1200 mm 

1xTCT42 EVG (TLX 8831/TCT42 EVG) – 0 szt. 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie dlaczego powyższe pozycje są wyzerowane? 

Odpowiedź:   pozycje wyzerowane ponieważ zostały wykonane lub będą wykonane w następnym 

etapie 

 

          Zamawiający 

                                Wojciech Machelski 


