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TT-284/1-PN/61-2019       Rybnik, dnia 03.06.2019 r. 

 
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
„Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw ewakuacyjnych w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku” 

(zamówienie nr TT-284-PN/61-2019) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 23.05.2019 r., pod nr 551448-N-2019 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  Ponadto 
zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Obecnie obowiązująca norma  PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania szczegółowe - oprawy 
oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, 
że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone 
w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego. W związku 
z powyższym proszę o wyjaśnienie czy oferowane oprawy mają być wyposażone w wewnętrzny 
układ testujący, a jeżeli tak czy to ma być układ automatyczny (AUTOTEST) czy może być 
uruchamiany ręcznie ( przycisk)” 

Odpowied ź 1: Oprawy maj ą być wyposa żone w autotest. 
 
Pytanie 2: „Czy dostropowych opraw jest tylko – 16 szt. a reszta to są nastropowe/natynkowe? Jakie są 

obecne źródła ich mocy? ” 
Odpowied ź 2: Opraw dostropowych jest tylko 16 (sufit podwies zany), reszta to nastropo-
we/natynkowe, źródło światła to świetlówka G24d-2 18W x2  z inwerterem jasna, zamawi ający 
dopuszcza zabudow ę oprawy natynkowej. 
 
Pytanie 3: „Co w przypadku, gdy okaże się, że do oprawy nie dochodzi faza kontrolna?” 
Odpowied ź 3: Wykonawca zlokalizuje i usunie przerw ę. 
 
Pytanie 4: „Czy istnieje dokumentacja wskazująca, które konkretnie oprawy na danym bloku/ oddziale 

należy wymienić? Zakładamy że 575 szt. opraw AW/EW to nie są wszystkie oprawy na 
szpitalu?” 

Odpowied ź 4: Tak - istnieje taka dokumentacja, nie s ą to wszystkie oprawy o świetlenia AW/EW 
w szpitalu. 

  

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  07.06.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 

 


