
          Częstochowa dnia 01.04.2014 r. 

MZS.ZP.3411/05/2014  

Do wiadomo ści:  
     Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
dostaw ę artykułów instalacyjnych, wod – kan, c.o , sanitarnych, elektrycznych  
i chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpital a Zespolonego w Cz ęstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15, ogłoszonego w Biuletynie Za mówie ń Publicznych z dnia 
21.03.2014 r. pod numerem 97024 - 2014.  

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 
907 z póź. zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 

Dotyczy dostawy materiałów elektrycznych. 
Proszę o dokładne doprecyzowanie danych : 
Pytanie Nr 1   
- poz.3,4,5 – czy mają mieć IP44 czy zwykłe natynkowe ? 
Odpowied ź: W poz. 3,4,5 IP44 , 
- poz. 28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39 - proszę o podanie typu trzonka świetlówek oraz 
jaka barwa światła ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga w poz. 28-31 trzonek G5, w poz. 32-35 trz onek G13, 
w poz. 37 - 39 trzonek G23.  Barwa światła color proof.  
- poz.45,46,47,48 – proszę o podanie czy mają być 1 faz , czy 3 fazowe ?. 
Odpowied ź: : W poz. 45 – 48 wył ącznik 1 fazowy z charakterystyk ą B, poz. 48 – 3 
fazowe z charakterystyk ą C. 
- poz.49,50,51 – proszę o podanie rozmiaru wkładek ( WT-00, WT-1, WT-2, WT-3) -?. 
Odpowied ź: Rozmiar wkładek 77 – 78 mm.  
- poz.53 – proszę o podanie wielkości taśmy i koloru ( czy może być rozmiar 19x20) ?. 
Odpowied ź: Taśma standard biała.  
- poz.55 –proszę o podanie czy ma być oprawa hermetyczna , czy tylko z kloszem czy sama  
  belka ?. 
Odpowied ź: Oprawa z kloszem.  
- poz.56 – czy oprawa ma być natynkowa czy podtynkowa ?. 
Odpowied ź: Lampa natynkowa  
- poz-57 – proszę powiedzieć czy chodzi o komplet klawiatura z klamką ?. 
Odpowied ź: Chodzi o klawiatur ę SALTO.  
- poz-68,69,70,71 – proszę o podanie ilości bolcy ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ącemu chodzi o komplety wtyk + gniazdo – 3 kpl. stał e i 2 
przeno śne – 3P+N+Z, IP-44. 
Pytanie Nr 2  - Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żarówki energooszczędnej, 23W, ponieważ 21W 
jest niedostępna?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza żarówki energooszcz ędne 23W.  
Pytanie Nr 3  
Proszę o usuniecie ze specyfikacji lub zmianę pozycji 23, 24 ponieważ świetlówki takie nie 
istnieją (25W E14, 40W E14). 



Odpowied ź: W pozycji nr 23,24 nast ąpiła pomyłka. Zamawiaj ący wymaga w tych 
pozycjach dostawy żarówek świecowych 25WE14 i 40WE14.  
Pytanie Nr 4  
Proszę o podanie, jaki trzonek maja mieć świetlówki w pozycjach od 28 do 35. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga w poz. 28-31 trzonek G5, w poz. 32-35 trz onek G13.  
Pytanie Nr 5  
Proszę o podanie, jaki trzonek maja mieć świetlówki w pozycjach 37 i 38. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga w poz. 37 - 39 trzonek G23.  
Pytanie Nr 6  
Proszę o podanie przykładowego producenta świetlówki 2-pinowa 9W zielona (pozycja 39), 
ponieważ trudno znaleźć świetlówkę zieloną o takiej mocy.  
Odpowied ź: Przykładowy producent np. OSRAM DULUX S 9W/66 Gre en Italy.  
Pytanie Nr 7  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 4-pinowa 21W 2D, ponieważ 18W jest 
niedostępna?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza równie ż zaoferowanie świetlówki 21W 2D.  
Pytanie Nr 8  
Uprzejmie proszę o podanie ilu polowe i jakiej charakterystyki maja być wyłączniki 
nadprądowe w pozycjach 45-48. 
Odpowied ź: W poz. 45 – 47 wył ącznik 1 fazowy z charakterystyk ą B, poz. 48 – 3 fazowe 
z charakterystyk ą C. 
Pytanie Nr 9  
Czy w pozycjach 50 i 51 Zamawiającemu chodziło o bezpieczniki kolejno 125A i 250A. 
Odpowied ź: TAK  
Pytanie Nr 10  
Uprzejmie proszę o podanie przykładowego producenta do pozycji 55. 
Odpowied ź: Przykładowy producent lampy – Predom Farel.  
Pytanie Nr 11  
Czy oprawa w pozycji 56 ma być natynkowa, czy podtynkowa?. 
Odpowied ź: Lampa natynkowa.  
Pytanie Nr 12  
Proszę o podanie ile bolców maja mieć wtyczki z pozycji 68-69 i czy maja być stałe czy 
przenośne?. 
Pytanie Nr 13  
Proszę o podanie ile bolców maja mieć gniazda z pozycji 70-71 i czy maja być stałe czy 
przenośne?. 
Odpowied ź Na pytanie Nr 12, 13. Zamawiaj ącemu chodzi o komplety wtyk + gniazdo – 
3 kpl. stałe i 2 przeno śne – 3P+N+Z, IP-44. 
Pytanie Nr 14  
Proszę o padanie więcej informacji o wymaganych przewodach z pozycji 79 i 80. 
Odpowied ź: Poz. 79 kable standardowe radiowe EURO2 pinowe, p oz. 80 przewód 
przył ączeniowy komputerowy, prosty typ IEC.  
Pytanie Nr 15  
Zwracam się z prośbą o wydzielenie z zestawu pakietu nr 2 pozycji dotyczących źródeł 
światła. Będzie to skutkować złożeniem większej liczby ofert oraz uzyskaniem lepszej ceny 
dla Państwa Szpitala. Chodzi o pozycje: 7-44, 52, 58-61, 72-73, 77 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu  
 



Pytanie Nr 15 - dotyczy pakietu nr 2  
Proszę o wyjaśnienie , czym się różni : pozycja 11 od pozycji 26 
" 17 "  "21 
" 13  "  "25 
Odpowied ź: Pod poj ęciem żarówka energooszcz ędna rozumiemy żarówka pełna ba ńka 
mleczna natomiast pod poj ęciem świetlówka rozumiemy świetlówk ę kompaktow ą. 
w poz. 68,69,70,71 - mają być 4 stykowe czy 5 - cio 
Odpowied ź: Patrz odpowied ź na pytanie nr 12,13.  
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

Podpisał:  
Z upowa żnienia Dyrektora 
      Zastępca Dyrektora 
         ds. Lecznictwa 
        Dariusz Kopczy ński 


