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Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Przebudowa części budynku gimnazjum
tj. parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na publiczny ośrodek zdrowia w Czeremsze,
Gmina Czeremcha” (znak GGiOŚ.271.1.2017.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące
treści SIWZ.
W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie:
,,…
1. W projekcie oraz przedmiarze (poz. 31 przedmiar IE) jest wzmianka o szafce
teletechnicznej do instalacji teleinformatycznej. Proszę o sprecyzowanie co owa szafka
ma zawierać (wielkość szafki, wyposażenie) oraz czy w gestii wykonawcy jest dostawa
teleinformatycznych urządzeń aktywnych…?”
Odp.: Zamawiający informuje, że powinna być użyta szafka typu rack wielkości 19 cali 9U. Do szafki
należy doprowadzić przewody instalacji. Zamawiający nie wymaga dostawy teleinformatycznych
urządzeń aktywnych.
2. (…)”Projektowany ośrodek należy zasilić w energię elektryczną z napowietrznego
przyłącza od strony szczytowej budynku. W tym celu należy wystąpić do PGE Dystrybucja
Białystok S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, o wydanie warunków przyłączenia. Na
ścianie jak pokazano na rysunku należy zabudować złącze napowietrzne z którego
poprowadzić należy WLZ przewodem YDy 5x10mm2”. Proszę o sprecyzowanie wymagań
odnośnie przyłącza napowietrznego budynku. Czy w gestii wykonawcy jest tylko
wykonanie instalacji WLZ na linii ZK-TG czy również budowa kompletnego przyłącza
napowietrznego. Co oznacza stwierdzenie „zabudować złącze napowietrzne”?
Odp.: Zamawiający informuje, że w gestii wykonawcy jest tylko WLZ ze złącza. Złącze wykonuje PGE

Dystrybucja S.A.
3. Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie opraw oświetleniowych oraz lamp

bakteriobójczych (przykłady lamp spełniających wymagania Inwestora) …”
Odp.: Zamawiający informuje, że lampa bakteriobójcza powinna spełniać następujące kryteria:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 75 VA
- element emitujący
- promieniowanie UV-C: nie mniej niż 2xTUV30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: nie mniej niż 3,6 W / m2
- trwałość promiennika : nie mniej niż 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia*: nie mniej niż 18-22 m2
- obrót lampy, możliwość ustawienia kąta naświetlenia: nie mniej niż 200 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: nie mniej niż I
- typ obudowy : nie mniej niż IP 20
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