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Nasz znak : DOP – ZP 23/ 173 /13                                                  Kraków, dnia 2 lipca  2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawa materiałów elektrycznych,  budowlanych i  stolarskich dla potrzeb 

bieżącego utrzymania szpitala " (ZP 23/13)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez 
uczestników postępowania.
Pytanie 1:
Grupa1 – Materiały elektryczne cz. 1
Pozycja 14 – taśma izolacyjna igielitowa 3M

Odpowiedź:
Pozycja 14 – taśma izolacyjna igielitowa 3M – elastyczna taśma klejąca ( jednostronnie ) służąca do izolowania 
przewodów elektrycznych do napięcia 1 kV, wykonana z tworzywa sztucznego najczęściej z PCV, wykonana w 
różnych kolorach ( kodowana ) zgodnie z obowiązującą dla przewodów norma PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -  
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. Szerokość taśmy: 22,5 mm

Pytanie 2:
Grupa 1 – Materiały elektryczne cz.2:
pozycja 2 - Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury 
jarzeniowej liniowej 18W

Odpowiedź:
Pozycja 2 – elektroniczny układ zapłonowy EVG przeznaczony dla dwóch 18W świetlówek liniowych T8/ø26 
mm, z układem zasilania awaryjnego umożliwiającym pracę jednej ze świetlówek w przypadku zaniku napięcia ( 
praca awaryjna realizowana z pakietu akumulatorów zabudowanych w oprawie o czasie działania 3h). 
Napięcie zasilania: 230 ÷ 240V, częstotliwość sieci zasilającej: 50 ÷ 60 Hz, zapłon lampy przy podgrzaniu skrętki 
następuje w ciągu 2 s, przy krótkiej przerwie w zasilaniu: < 0,5 s, jednakowy strumień świetlny przy zasilaniu 
napięciem zmiennym i stałym, automatyczne ponowne włączenie świetlówki po jej wymianie, współczynnik 
efektywności wykorzystania energii EEI = A2, możliwość pracy jednej świetlówki ze statecznikiem 
elektronicznym w wersji dwulampowej, bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61347-2-3, praca źródła światła 
zgodna z PN-EN 60929, eliminacja zakłóceń zgodna z PN-EN 55015, PN-EN 55022, wyższe harmoniczne zgodne 
z PN-EN 61000-3-2, odporność na zakłócenia zgodne z PN-EN 61547,

pozycja 4 - Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x36W z układem zasilania awaryjnego dla 1 
rury jarzeniowej liniowej 36W

Odpowiedź:
Pozycja 4 – elektroniczny układ zapłonowy EVG przeznaczony dla dwóch 36W świetlówek liniowych T8/ø26 
mm, z układem zasilania awaryjnego umożliwiającym pracę jednej ze świetlówek w przypadku zaniku napięcia ( 
praca awaryjna realizowana z pakietu akumulatorów zabudowanych w oprawie o czasie działania 3h). 
Napięcie zasilania: 230 ÷ 240V, częstotliwość sieci zasilającej: 50 ÷ 60 Hz, zapłon lampy przy podgrzaniu skrętki 
następuje w ciągu 2 s, przy krótkiej przerwie w zasilaniu: < 0,5 s, jednakowy strumień świetlny przy zasilaniu 
napięciem zmiennym i stałym, automatyczne ponowne włączenie świetlówki po jej wymianie, współczynnik 
efektywności wykorzystania energii EEI = A2, możliwość pracy jednej świetlówki ze statecznikiem 
elektronicznym w wersji dwulampowej, bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61347-2-3, praca źródła światła 
zgodna z PN-EN 60929, eliminacja zakłóceń zgodna z PN-EN 55015, PN-EN 55022, wyższe harmoniczne zgodne 
z PN-EN 61000-3-2, odporność na zakłócenia zgodne z PN-EN 61547,

pozycja 7 - Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 
rury jarzeniowej liniowej 18W
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Odpowiedź: Pozycja 7 – elektroniczny układ zapłonowy EVG przeznaczony dla czterech 18W świetlówek 
liniowych T8/ø26 mm, z układem zasilania awaryjnego umożliwiającym pracę jednej ze świetlówek w 
przypadku zaniku napięcia ( praca awaryjna realizowana z pakietu akumulatorów zabudowanych w oprawie o 
czasie działania 3h). 
Napięcie zasilania: 230 ÷ 240V, częstotliwość sieci zasilającej: 50 ÷ 60 Hz, zapłon lampy przy podgrzaniu skrętki 
następuje w ciągu 2 s, przy krótkiej przerwie w zasilaniu: < 0,5 s, jednakowy strumień świetlny przy zasilaniu 
napięciem zmiennym i  stałym, automatyczne ponowne włączenie świetlówki  po jej  wymianie,  współczynnik 
efektywności  wykorzystania  energii  EEI  =  A2,  możliwość  pracy  jednej  świetlówki  ze  statecznikiem 
elektronicznym  w  wersji  dwulampowej,  bezpieczeństwo  zgodne  z  PN-EN  61347-2-3,  praca  źródła  światła 
zgodna z PN-EN 60929, eliminacja zakłóceń zgodna z PN-EN 55015, PN-EN 55022, wyższe harmoniczne zgodne 
z PN-EN 61000-3-2, odporność na zakłócenia zgodne z PN-EN 61547,
Zamawiający w SIWZ z dnia 21.06.2013 r. dopisuje w pkt 2  nastepującą treść: 
Grupa nr 1 – materiały elektryczne cz. 1 
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L.p. Nazwa materiału .

1 Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszce 

2 Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszce 

3 Kołek rozporowy Ø 8 z wkrętem 

4 Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 6 z wkrętem

5 Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 8 z wkrętem

6 Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszce

7 Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszce

8 Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6

9 Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V

10 Przewód YDYżo 3x1,5 750 V

11 Przewód YDYżo 3x2,5 750 V

12 Przewód YTKSY 4x2x0,5

13 Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5 

14 Taśma izolacyjna igielitowa 3M 

15 Taśma kablowa TK 

16

17

18

19

Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 10A , napięciu znamionowym 
230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , 
maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z 
tworzywa odpornego na temperaturę ( klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94 ) , z dźwignią załączającą brunatną , 
stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm2 chroniony przed dotykiem 
palcem lub dłonią .

Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 16A , napięciu znamionowym 
230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , 
maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z 
tworzywa odpornego na temperaturę ( klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94 ) , z dźwignią załączającą brunatną , 
stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm2 chroniony przed dotykiem 
palcem lub dłonią .

Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 10A , prąd upływu 
30mA , Icn = 6000A 

Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 16A , prąd upływu 
30mA , Icn = 6000A 
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Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 5 lipca 2013 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 5 lipca 2013 r.  godz. 11:00.
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