
 

 
 
 
 
 
 
 
               BZP.2420.22.2016.EH                   Wrocław, dnia 15.12.2016 r. 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
DOTYCZY:  Postępowania nr BZP.2420.22.2016.EH prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

„Sukcesywna dostawa materiałów konserwacyjnych i narzędzi do Zespołu Konserwacji Działu Spraw 
Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Część 1: Materiały hydrauliczne; 
Część 2: Materiały stolarskie; 

Część 3: Materiały elektryczne.” 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od 

Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1,2 i 4: 

 

Pytanie 2) Poz. 3 - akumulator NiMH 2700mAh rozmiar AA – jakie napięcie akumulatorów? 

Poz. 12 - gniazdo sieciowe 230? Czy to ma być gniazdo Data, czy może jeszcze coś innego? 

 

Odpowiedź 2) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 3 jest:  

akumulator NiMH 2700mAh  rozmiar AA  

Poprawia się na: 

akumulator NiMh 2700mA rozmiar AA napięcie 1,2V  

Poz. 12 jest: 

gniazdo sieciowe  230 

Poprawia się na: 

gniazdo wtyczkowe przenośne z uziemieniem16 A 250V 

 
Pytanie 3) Poz. 1 – proszę o podanie sposobu montażu automatu zmierzchowego oraz jego 

obciążenia. 
 
Odpowiedź 3) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 1 jest:  

automat zmierzchowy hermetyczny 

Poprawia się na: 

automat zmierzchowy 16A 230V  obudowa IP65 AWZ, mocowany do podłoża na kołki rozporowe, 

obciążenie 16 A napięcie 230 V 

 

Pytanie 4) Poz. 12 – proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma być gniazdo. 



Odpowiedź 4) Odpowiedź jak w odpowiedzi nr 2 (dot. poz. 12 Część 3). 
 
Pytanie 5) Poz. 13 – proszę o sprecyzowanie czy ma być to licznik elektromechaniczny, elektroniczny, 

jaki prąd. 

 
Odpowiedź 5) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 13 jest:  

licznik 3-fazowy 

Poprawia się na: 

licznik 3-fazowy, elektromechaniczny o obciążeniu 10 A do max 40 A. 

 
Pytanie 6) Poz. 19 – ze względu na to, że większość producentów wycofuje oprawy na świetlówki 8W, 

proszę o zgodę na dopuszczenie opraw ze źródeł LED. 

 
Odpowiedź 6) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 19 jest:  

oprawa awaryjna 8W T5 1-zadaniowa akumulator 2,4 V 2 Ah  Ni-Cd 

Poprawia się na: 

oprawa oświetleniowa LED awaryjna, prostokątna o wymiarach (±) 320mm x 120mm, napięcie 

zasilania 230V 50 Hz moc 3,2W, akumulator Ni-Cd 4500 mAh/2,4 V, montaż sufitowy lub ścienny 

 

Pytanie 7) Poz. 20 – proszę o sprecyzowanie mocy oprawy oraz wymiarów. 
 
Odpowiedź 7) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 20 jest:  

oprawa ledowa z czujnikiem ruchu 

Poprawia się na: 

oprawa ledowa z czujnikiem ruchu 5W o wymiarach prostokąta (±) 320mm x 120mm 

 

Pytanie 8) Poz. 25 – czy zamawiający ma na myśli oprawę typu PLAFON ? 
 
Odpowiedź 8) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 25 jest:  

oprawa herm. 2x24W TC-F EVG trzonek 2g 10 
Poprawia się na: 
oprawa hermetyczna plafon 2x24W TC-F EVG trzonek 2g 10 
 
Pytanie 9) Poz. 32 – taśma izolacyjna o min szerokości to 15mm 
 
Odpowiedź 9) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 32 jest:  

taśma izolacyjna elektryczna 10mm rolki 

Poprawia się na: 

taśma izolacyjna elektryczna 15 mm rolki 

 
Pytanie 10) Poz. 33- wentylator o różnych średnicach występują w różnych cenach, proszę o rozbicie 

pozycji na fi 125 i fi 100 

Odpowiedź 10) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 33 jest:  



wentylator łazienkowy fi 25  -5 sztuk, fi100-5 szt  - 10 szt. 
Poprawia się na: 
Poz. 33a - wentylator łazienkowy fi 125  -5 szt. 
Poz. 33b - wentylator łazienkowy fi 100  -5 szt. 
 
Pytanie 11) Poz. 36,37 i 38- wyłączniki nadprądowe/ różnicowo prądowe o podanych parametrach też 

różnią się cenowo, proszę o rozbicie pozycji 

 
Odpowiedź 11) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 36 jest:  

wyłącznik instalacyjny nadprądowy S191  B10,16,20,25 – 80 szt. 
Poprawia się na: 
Poz. 36a - wyłącznik instalacyjny nadprądowy S191  B10 – 20 szt. 
Poz. 36b - wyłącznik instalacyjny nadprądowy S191  B16 – 20 szt. 
Poz. 36c - wyłącznik instalacyjny nadprądowy S191  B20 – 20 szt. 
Poz. 36d - wyłącznik instalacyjny nadprądowy S191  B25 – 20 szt. 
 
Poz. 37 jest: 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy SH 203 B16,B25,B40 – 30 szt. 
Poprawia się na: 
Poz. 37a - wyłącznik nadmiarowo-prądowy SH 203 B16 – 10 szt. 
Poz. 37b - wyłącznik nadmiarowo-prądowy SH 203 B25 – 10 szt 
Poz. 37c - wyłącznik nadmiarowo-prądowy SH 203 B40 – 10 szt. 
 
Poz. 38 jest: 
wyłącznik różnicowo-prądowyP312,B16,B29, 30mA  AC – 10 szt. 
Poprawia się na: 
Poz. 38a - wyłącznik różnicowo-prądowy P312  B16 30mA AC, zabezpieczenie 20A - 5 szt. 
Poz. 38b - wyłącznik różnicowo-prądowy P 312 B20 30mA  AC, zabezpieczenie 20A – 5 szt 
 
Pytanie 12) Poz. 38- w opisie widniej wpis B20- zamawiający ma na myśli zabezpieczenie 20A czy 

może 25A? 

 
Odpowiedź 12) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 38 jest:  

wyłącznik różnicowo-prądowyP312,B16,B29, 30mA  AC 
Poprawia się na: 
Poz. 38a - wyłącznik różnicowo-prądowy P312  B16 30mA AC, zabezpieczenie 20A - 5 szt. 
Poz. 38b - wyłącznik różnicowo-prądowy P 312 B20 30mA  AC, zabezpieczenie 20A – 5 szt 
 
Pytanie 13) Poz. 40- wtyczki występują w opcji prostej lub kątowej, proszę o sprecyzowanie 

 
Odpowiedź 13) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 40 jest:  

wtyczki do kabli – 60 szt. 
Poprawia się na: 
Poz. 40a - wtyczki do kabli proste  - 30 szt. 
Poz.40b - wtyczki do kabli  kątowe  - 30 szt. 
 
Pytanie 14) Poz. 41- złączki w zależności od ilości wejść też różnią się ceną, proszę o rozbicie pozycji 

 
Odpowiedź 14) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 41 jest:  

złączki instalacyjne   2x2,5, 3x2,5,4x2,5 – 600 szt. 



Poprawia się na: 
Poz.41a - złączki instalacyjne 2x2,5 – 200 szt 
Poz. 41b - złączki instalacyjne 3x2,5 - 200 szt 
Poz.41c - złączki instalacyjne 4x2,5 - 200 szt 
 
Pytanie 15) Poz. 42 – żarniki halogenowe występuje o długości j-78  lub j-118mm.  
 
Odpowiedź 15) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 4c do SIWZ zestawieniu asortymentowo-

ilościowym/Kalkulacji cenowej dla Części 3 - Materiały elektryczne w następujący sposób: 

Poz. 42 jest:  

żarniki halogenowe 100W 

Poprawia się na: 

żarniki halogenowe 100W o długości 78 mm. 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie terminu 
składania i otwarcia ofert: 
- termin składania ofert –  do dnia 22.12.2016 r. – do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert –  w dniu 22.12.2016 r. – o godz. 11:00.  

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 1) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1.  Zestawienie asortymentowo – ilościowe/Kalkulacja cenowa –zał. nr 4a, 4b i 4c do SIWZ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji  

faksem zwrotnym na nr  071-375-24-72 lub mailem: bzp@uwr.edu.pl 

………………………………..     …………………………………….. 
Data otrzymania        Pieczęć lub czytelny podpis 

 


