
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17    Data:  01.12.2017  r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń
Szpitala  przy  ul.  Baranki  24  w  Ełku  zlokalizowanym w Bloku  1  B  poziom I  piętro  –  z  przeznaczeniem na
pododdział ginekologiczny. 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579  ze
zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Mamy pytania dotyczące przetargu nr jak w tytule:
Roboty elektryczne:
- pkt. 106 przedmiaru – prosimy o załączenie projektu lub dokładnej specyfikacji instalacji przyzywowej.
- pkt. 107 przedmiaru – prosimy o załączenie projektu lub dokładnej specyfikacji instalacji telewizji użytkowej. 
W dostępnej na stronie inwestora dokumentacji brak jest informacji na tematy z naszego zapytania.
Ad. Pkt. 106 Instalacja sygnalizacji alarmowo-przyzywowej powinna zawierać m.in.:
- lampy sygnalizacyjne nad drzwiami pomieszczeń (sale chorych, WC + łazienka) -  szt. 13
- przycisk kasujący -  szt. 4
-  sygnalizacja wezwań od pacjentów z sal chorych (w panelach przyłóżkowych) -  szt. 13
- sygnalizacja wezwań od pacjentów z sanitariatów (łączniki pociągowe)  -  szt. 6
- centralka w dyżurce -  szt. 1

Ad. Pkt. 107 Instalacja telewizji użytkowej
- wykonać gniazda odbioru sygnału TV w salach chorych - szt. 7

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie 
instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w 
zakresie odległości i wzajemnego usytuowania.

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (  (t.j.- Dz. U. z 2017 r. poz.1579  ) Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert z dnia  04.12.2017 r. na  07.12.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

                                                                                                                                 Z poważaniem:


