
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 04.08.2020 R. 

PYTANIE 1.  

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO BUDOWY BUDYNKU SANITARNO-REHABILITACYJNO- 

WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI BARYCZKA 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie do dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i 

drzwiowej. W opisie technicznym jest mowa o stolarce okiennej z PCV i aluminiowej. W przedmiarach 

robót jest określenie okien np. O1, O2 itp ale brak jest wymiarów. W rzutach parteru i poddasza nie 

ma oznaczeń  stolarki. Na rysunkach elewacji widać okna dachowe ale nie wiadomo jakie są wymiary. 

To samo tyczy się stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej. 

Brak powyższego zestawienia uniemożliwia prawidłową wycenę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej 

ODPOWIEDŹ:  

Zestawienie stolarki ( rys. 15B - 23B ) wraz z oznaczeniem lokalizacji stolarki na rzutach znajduje się 

projekcie wykonawczym. 

 

PYTANIE 2. 

Dot. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY 

BUDYNKU SANATORYJNO-REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI 

INSTALACJAMI ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”  

 

Szanowni Państwo 
 

W związku z planowanym przystąpieniem do przedmiotowego przetargu prosimy o wyjaśnienie 

niniejszych wątpliwości:  

 

Zawarte w projekcie wykonawczym systemu AV specyfikacje zawierają zbyt szczegółowy opis urządzeń 

Audio-Video określający takie parametry jak waga, czy wymiary urządzenia. Z punktu widzenia 

funkcjonalności systemu jako całości nie ma to znaczenia - stanowi natomiast sztuczne ograniczenie 

konkurencji. Przedstawienie projektu w takiej formie może budzić wątpliwości dotyczące zgodności z 

zasadą uczciwej konkurencji oraz stosownych ustaw dotyczących zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenia wyspecyfikowane poniżej jako 

równoważne: 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAW GŁOŚNIKOWY TYP 1 

Urządzenie 
głośnikowe 
dwudrożne.  Urządzenie głośnikowe dwudrożne 

Przetworniki min.  2 x 4" 

Użyteczny zakres 
pracy: 120 Hz – 22 kHz 

Moc znamionowa  160 W / 640 W 

Max SPL 122 dB SPL 

 Kąt zasięgu:  150° x 90° (H x V) 

Waga: max  3.1 kg 

Kolor :  Czarny 

  

ZESTAW GŁOŚNIKOWY TYP 2 

Urządzenie 
głośnikowe 
dwudrożne.  Urządzenie głośnikowe dwudrożne 

Przetworniki min.  2 x 4" 

Użyteczny zakres 
pracy: 120 Hz – 22 kHz 

Moc znamionowa  160 W / 640 W 

Max SPL 122 dB SPL 

 Kąt zasięgu:  150° x 90° (H x V) 

Waga: max  3.1 kg 

Kolor :  Czarny 

  

ZESTAW GŁOŚNIKOWY TYP 3 

Urządzenie 
głośnikowe 
dwudrożne.  Urządzenie głośnikowe dwudrożne 

Przetworniki min.  2 x 4" 

Użyteczny zakres 
pracy: 120 Hz – 22 kHz 

Moc znamionowa  160 W / 640 W 

Max SPL 122 dB SPL 



 Kąt zasięgu:  150° x 90° (H x V) 

Waga: max  3.1 kg 

Kolor :  Czarny 

    

WZMACNIACZ TYP 1 

Wzmacniacz 
instalacyjny o mocy 4 x 750 W @ 4 Ω, 2 x 1500 W @ 8 Ω 

Wbudowany 
procesor DSP Tak 

Możliwość wgrania 
presetów 
dedykowanych 
przez producena 
zaoferowanych 
zestawów 
głośnikowych Tak 

THD+N < 0.08%  

Oprogramowanie 
do sterowania 
wzmacniaczem i 
nadzór nad nim Tak 

Odpowiedź 
częstotliwościowa 20 Hz – 20kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω 

  

 

 

 

 

 

 

  

MIKROFON BEZPRZEWODOWY 

Opis 
zestaw bezprzewodowy składający się z odbiornika do zabudowy w szafce 
rack oraz nadajnika do ręki lub nadajnika body z mikrofonem nagłownym 

Pasmo robocze UHF 

Liczba kanałów 
częstotliwości 104 



Zakres 
częstotliwości 480~934MHz 

Wyjście audio 
symetryczne XLR 

Moc wyjściowa 
nadajnika przełączalna 10 mW / 50 mW 

Zasilanie 
(mikrofonu-
nadajnika) 2 baterie AA 

Czas pracy 12-14 godz. Na dwóch bateriach AA 

Waga (mikrofon-
nadajnik) 292g obudowa metalowa 

Charakterystyka kardioidalna 

Ekran LCD 
(mikrofonu-
nadajnika) 

wskazujący Grupa, kanał, częstotliwość, wzmocnienie AF, pasmo 
częstotliwości, moc RF, tryb wyciszenia, stan baterii i kody błędów 

Dodatkowe 
wyposażenie akumulatorki AA 

  

PRZEDWZMACNIACZ TYP 1 

do montażu w rack Tak 

2 wejścia 
symetryczne 
mikrofon/linia Tak 

globalny korektor 
trzy punktowy Tak 

zasilanie phantom Tak 

Mini jack wejście w 
przednim panelu Tak 

 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

 Roboty ziemne i fundamenty 

o Roboty ziemne 

o Fundamenty 

o Ściany fundamentowe, izolacje 

 Stan surowy otwarty 

o Konstrukcja nadziemia wykonywana kompleksowo 

o Ściany nadziemia 



o Dach konstrukcja 

o Pokrycie dachu 

 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

o Podłoża i posadzki 

o Tynki, zabudowy, wykończenie ścian i sufitów 

o Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 Elewacja, stolarka i ślusarka zewnętrzna 

o Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

o Elewacja 

 Zagospodarowanie terenu wraz z montażem punktów elektrycznych 

o Zagospodarowanie terenu 

o Oświetlenie zewnętrzne 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

o Instalacje elektryczne okablowanie 

o Rozdzielnie elektryczne 

o Instalacja połączeń wyrównawczych 

o Montaż osprzętu elektrycznego 

o Montaż opraw 

o Instalacje niskoprądowe 

o Instalacja odgromowa 

 Instalacje sanitarne wewnętrzne 

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

o Instalacja gazowa 

o Kotłownia 

o Instalacja c.o. 

o Instalacja wod.-kan. 

o Instalacja hydrantowa 

 Instalacje sanitarne zewnętrzne wraz z białym montażem 

Zakup wyposażenia budynku, w tym również systemów nagłaśniających i ich montaż zostanie 

ogłoszone w osobnym postępowaniu ofertowym. 

Podana waga oraz wymiary urządzenia służyć mają jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości 

urządzeń, które będą montowane w ścianie. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane 

na etapie realizacji zamówienia. 

 


