Odpowiedzi na pytania: z dnia 29.04.2020

Pytanie:
1. Jeżeli chodzi o wymianę opraw wbudowanych w sufit podwieszany, prosimy o informację, czy te
sufity są rozbieralne?
Odpowiedź:
Część sufitów jest wykonana jako rastrowe (rozbieralne – typu Armstrong) część to sufity z płyt GK –
podwieszone, z wykonanymi wycięciami na oprawę.
Pytanie:
2. Czy w innych częściach szpitala była już wykonywana wymiana oświetlenia, a jeśli tak czy sugerują
Państwo jakiegoś producenta opraw?
Odpowiedź:
Nie wymienialiśmy w sposób kompleksowy opraw, dokonywaliśmy jedynie miejscowych wymian
przez pracowników Szpitala. Nie chcemy sugerować producenta opraw.
Pytanie:
3. Prosimy o informację na jakich warunkach będzie się odbywała wymiana opraw w okresie
trwającej pandemii.
Odpowiedź:
Pandemia może spowodować utrudnienia w realizacji przyjętego harmonogramu, przewidujemy
możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
Pytania:
Lp. Opis oprawy — stan istniejący

Ilość [szt.]

PYTANIA

ODPOWIEDZI

1. Oprawa rastrowa, świetlówkowa, wbudowana w sufit
podwieszony o mocy 4x18 W

297

Ile szt. w gips Ok. 10 % w karton
kartonie, a ile szt.
gipsie
w amstrongu?

2. Oprawa rastrowa, świetlówkowa, wbudowana w sufit
podwieszony okrągła o mocy 2x18W

32

Średnica 22,5 cm 18,5 cm – otwór
?
w stropie, 22 cm oprawa

3. Oprawa, świetlówkowa, wbudowana w sufit
podwieszony okrągła o mocy 2x26 W

96

Średnica 22,5 cm 18,5 cm – otwór
?
w stropie, 22 cm oprawa

31

Ile szt. w gips Ok. 10% w karton
kartonie, a ile szt.
gipsie
w amstrongu?

4. Oprawa rastrowa,
wbudowana
świetlówkowa,
podwieszony o mocy 4x14

w sufit

W

5. Oprawa rastrowa,
wbudowana
świetlówkowa,
podwieszony o mocy 4x40
W

w sufit

21

Ile szt. w gips Ok. 10% w karton
kartonie, a ile szt.
gipsie
w amstrongu?

6. Oprawa rastrowa,
wbudowana
świetlówkowa,
podwieszony o mocy Ix26
W

w sufit

1

gips karton ? czy
amstrong ? Jaki
wymiar?

Karton-gips

7. Oprawa rastrowa,
wbudowana
świetlówkowa,
podwieszony o mocy 3x36
W

w sufit

3

gips karton ? czy
amstrong ? Jaki
wymiar?

Karton-gips

8. Oprawa rastrowa,
wbudowana
świetlówkowa,
podwieszony o mocy 2x36
W

w sufit

96

gips karton ? czy
amstrong ? Jaki
wymiar?

Sufit rastrowy
(Armstrong)

9. Oprawa świetlówkowa, natynkowa o mocy
2x36 W

32

Jaki wymiar?

Ok. 120cm

10. Oprawa świetlówkowa, natynkowa o mocy
Ix36 W

91

Jaki wymiar?

Ok. 120 cm

11. Oprawa świetlówkowa, natynkowa, służąca do
„oświetlenia pacjenta” o mocy Ix13 W

21

Kształt, typ taki
jak obecnie?

Tak, ale oc
zekujemy na
propozycje.

12.

Oprawa świetlówkowa, natynkowa o mocy 2x18 W

14

Plafon czy
oprawa
prostokątna ?

Wbudowana w
sufit z płyt GK
okrągła

13.

Oprawa natynkowa z żarówką o gwincie E27 i mocy
75 W

24

Plafon ? wymiar
?

Plafon

14.

Oprawa świetlówkowa natynkowa o mocy 80 W,
zamontowana w korytarzy na I piętrze — wymiana
źródła oświetlenia, ze względu na charakter
zabytkowy korytarza

19

Typ oprawy ?
świetlówkę 80W
zamienić na tubę
led ?

Nie, wymienić
całą oprawę.

15.

Oprawa świetlówkowa, natynkowa o mocy Ix24 W

8

Plafon czy
oprawa
prostokątna ?

Plafon

16.

Oprawa świetlówkowa podwieszana na linkach o
mocy 72 W

3

Typ oprawy,
wymiar ?

Swiatło
gora/dół,
obudowa
aluminiowa dł
700mm

Pytanie:
Po wizji lokalnej prosimy o zamieszczenie rzutów(z wymiarami) wraz z informacją o przeznaczeniu
pomieszczeń oraz zamontowanymi oprawami w tych pomieszczeniach(typy opraw).Pozwoli to na
dobranie odpowiednich opraw względem przeznaczenia tych pomieszczeń.
Odpowiedź:
Rzuty w załączeniu:
- 1 Rzut parteru: między osiami: od A1 do A9 oprócz pomieszczeń: A.1/27; A1/28; A1/29; A1/30;
A1/31; A1/32, których rzuty znajdują się na: 2 Rzucie parteru – rehabilitacja,
- 3 Rzut I piętra: między osiami: od A1 do A11,
- 4 Rzut II piętra: między osiami: od A1 do A13,
- 5 Rzut III piętra: między osiami: od A1 do A13,

Pytanie:
Z przepisów wynika, że wymiana opraw z świetlówkowych na ledowe ośw.
podstawowego awaryjnego należy sporządzić projekt takiego ośw.
zatwierdzony przez rzeczoznawcę p.poż. Jeśli państwo jesteście w posiadaniu takiego projektu
prosimy o przekazanie.
Odpowiedź:
Podczas remontu poszczególnych kondygnacji były sporządzone dokumentacje projektowe, które
były opiniowane przez rzeczoznawcę ds. p-poż., uzyskano pozwolenie na budowę. Zamawiający stoi
na stanowisku, że wymiana opraw, bez wymiany instalacji nie wymaga sporządzenia nowego
projektu.

Pytanie:
Czy dla opraw z pozycji 1 (Oprawa rastrowa, świetlówkowa, wbudowana w sufit podwieszany o mocy
4x18 W) które pełnią również rolę oświetlenia awaryjnego można przewidzieć dwie osobne, odrębne
oprawy, tj . :
- jedna oprawa zapewnia ośw. podstawowe w miejscu zdemontowanej
- druga, osobna oprawa awaryjna, która będzie zabudowana poza oprawą podstawową – będzie ona
zabudowana obok oprawy ośw. Podstawowego
Wszystkie wymagania zawarte w ofercie oczywiście zostaną spełnione (natężenie, stopień ochrony IP,
sposób połączenia z istniejącym systemem ZB-S itd).

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że nie wymaga to konieczności
sporządzenia dodatkowego projektu oraz uzyskania opinii rzeczoznawcy d/s pożarowych

Pytanie:
1. Czy oprawy do stref czystych mają mieć szczelność IP minimum 65?
Odpowiedź:
Oprawy te maja być wykonane jako higieniczne.
Pytanie:
2. Czy na obiekcie sufity podwieszane to kasetonowe czy wykonane z płyt gipsowo kartonowych?
Proszę o podanie na jakim suficie podwieszanym poszczególne typy opraw są zamocowane
Odpowiedź:
Występują u nas oba rodzaje sufitów, z tym że sufity kasetonowe stanowią ok. 90%
Pytanie:
3. Czy sufity podwieszane kasetonowe to standardowe 600x600?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie:
4. Czy sufity podwieszane w strefach czystych także są standardowe, czy może w wykonaniu
specjalnym do pomieszczeń czystych?
Odpowiedź:
Są to sufity o wymiarach 60x60cm, ale w wydaniu higienicznym.

