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Puszczykowo, dnia 8 stycznia 2018 r.  
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Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

Prace budowlane związane z rozwojem Oddziału Rehabilitacyjnego realizowane w ramach projektu  

pn. „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 8 stycznia 2018 r. 

 

Pytanie 1 

W przedmiarze robót branży elektrycznej ujęto wrzutnik monet do instalacji TV – 16 kpl – proszę o odpowiedź czy 

dostawa ww urządzenia jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o podanie typu i producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, że w instalacji TV w zakresie przetargu jest kompletne okablowanie podtynkowe 

(przewody UTP kategorii 6 nieekranowane – przewody sprowadzić do rozdzielnicy niskoprądowej w obrębie piętra  

i pozostawić zapas 5mb) oraz dostawa i montaż mocowań pod telewizory. Poza zakresem są telewizory, 

oprogramowanie do TV szpitalnej, czy wpłatomaty. 

 

Pytanie 2 

Proszę o potwierdzenie, że istniejąca centrala DSO jest przystosowana do podłączenia nowych linii głośnikowych 

(po uzupełnieniu istniejącej szafy DSO o wzmacniacze i moduły kontroli dla tych linii.) 

Odpowiedź: 

Istniejąca szafa DSO jest przystosowana do podłączonych linii głośnikowych (po uzupełnieniu szafy DSO  

o wzmacniacz, moduły wzmacniacza mocy, zasilacz, akumulatory oraz impedancyjny moduł kontroli dwóch linii 

głośnikowych). 

 

 


