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WSM / DI – 381002/2011                                                                          Poznań, dnia 14 lutego 2011r. 

 

 

 

                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 

 

 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na 
potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  
Ogłoszenie o zamówieniu  nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.  
      

PYTANIA  część 2 ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 lutego 2011r. : 
 

X  . 
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII  - prace elektryczne i teletechniczne 

1. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 

150 kg - poz 5,6,7. 

2. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego:  

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znam. poniŜej 110 kV w 

budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem  poz 13,14,15 

3. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach 

i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych – poz 16 

4. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego:  

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur – poz 17 

5. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur – poz 18 
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6. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – świetlówkowa – poz 19 

7. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W – poz. 20 

8. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej – poz26 

9. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjne poz 27 

10. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej – poz. 28 

11. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe 

przelotowe podwójne o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 – poz 29 

12. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe 

przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 – poz 30 

13. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: Kanał 

instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoŜe inne niŜ betonowe – poz 

31 

14. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: Ekran z 

siatki miedzianej – obłoŜenie… - poz 43, 44 

15. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych 

na podłoŜu innym niŜ drewno – poz 52 

16. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany – 

poz 68,69 

17. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułoŜenie 

na suficie podwieszanym 

18. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: Ręczne 

przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach 

budowlanych na wys. do 1,5 m - 2 kable miedziane- poz 71 
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19. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel 

światłowodowy – poz. 73 

20. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

złącza światłowodowego – poz 75 

21. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – poz 76 

22. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

gniazda 1x RJ45 podtynkowego - podłączenie drukarki – poz 77 

23. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu 

STP – poz 78 

24. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaŜ gniazda RJ45 w 

wersji natynkowej na kanale kablowym – poz 79 

25. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaŜ 

etykiet opisowych gniazda poz. 80 

26. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

szaf dystrybucyjnych 19" stojących – poz 81 

27. Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatów telefonicznych na podłoŜu z drewna lub 

cegły – poz. 28 

28. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelaŜach 19" 

– poz 82 

29. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego: MontaŜ 

instalacji interkomowej – poz . 86 

30. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego:  

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna poz 87 

31. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w  pozycji przedmiaru elektrycznego:  

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu – 

poz 88 

 


