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Strona internetowa

dotyczy:
zapytania ofertowego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilania
ogrzewaczy wody i dodatkowego obwodu gniazd

Pytania:
Proszę o wyjaśnienie zapytania ofertowego dotyczącego rozdział III. Opis przedmiotu
zamówienia w punkcie 1 b, c, d i e.

Wyjaśnienia

Ad. b - wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą
Wyjaśniam, że nastąpił błąd w opisie i oczywiście nie chodzi o wymianę, ale o położenie
nowej instalacji elektrycznej – niezwiązanej z istniejącą. Czyli podpunkt a rozdziału III punkt
1 wystarczająco określa przedmiot zamówienia.
Ad. c - zamontowanie ogrzewaczy wody
Wyjaśniam, że zamontowanie ogrzewaczy wody będzie po stronie Zamawiającego – jako
usługa hydrauliczna . Zamawiający jeżeli uzna, że jest konieczna wymiana podgrzewaczy
wody wykona to przed przystąpieniem do prac elektrycznych.
Oferent nie planuje w kosztorysie wymiany podgrzewaczy.
Ad. d - - instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia,
Wyjaśniam, że konieczne jest zamontowanie dwóch gniazd 230 V w rejestracji w części
Przychodni Dziecięcej.

Gniazda zamieszczone są na rysunku – schemat instalacji elektrycznej. Szkic sytuacyjny
instalacji – parter . Nr E.1
Jednak jest to powtórzenie podpunktu a, w którym Zamawiający zawarł już zapis
„rozbudowa

instalacji

elektrycznej

na

parterze

w

celu

zasilania

elektrycznych,

przepływowych ogrzewaczy wody oraz dodatkowego obwodu gniazd wtykowych 230 V
ogólnego przeznaczenia”, co mogło spowodować, że oferent podliczy wymianę wszystkich
gniazd.
Reasumując chodzi jedynie o zamontowanie 2 dodatkowych gniazd, pozostałe gniazda są
rozprowadzone w przychodni.

Ad.e - - wymiana, dostawa i montaż oświetlenia na nowe typu: LED.
W zapytaniu ofertowym w rozdziale III punkt 2 dotyczącym szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia Zamawiający zapisał, że Poza projektem Wykonawca ma zadanie wymienić
oświetlenie sufitowe, w tym zakupić 4 szt. lamp - oprawa natynkowa, np. TORINO LED
OPAL 38W barwa neutralna 38W 4000 K PRM– rozm. szer.60 cm i dł. 60 cm kolor biały.
To oznacza, że po stronie Oferenta/ Wykonawcy jest zakup i montaż oświetlenia (korytarz
i rejestracja w Przychodni Ogólnej)

Informacja dodatkowa:
Zamawiający zwraca również uwagę, aby w Oferenci przewidzieli, że prace elektryczne na
terenie przychodni muszą być wykonywane w godzinach popołudniowych, tj. po godz. 15.00.
Przychodnia pracuje od godz. 8:00 do godz. 18:00, dlatego też istotnym jest aby jak najmniej
ingerencji było w godzinach pracy przychodni. Lekarze obsłuchują pacjentów i dla dobra
osób chorych wskazana jest cisza.
Zamawiający udostępni również lokal w sobotę i niedzielę, jeżeli Wykonawca stwierdzi,
że mógłby wykonać część pracy w te dni .
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