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Nr postępowania SZP-332-67PN/2019                                         Olsztyn, dnia 15-11-2019r. 
 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: NADBUDOWA I ROZBUDOWA BRYŁY A1 DLA 
POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO 
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZICIĘCEGO W OLSZTYNIE 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 

1843 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 

wyjaśnia  zapisy w   Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.    
 
 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Pytanie nr 1. Prosimy o udostępnienie specyfikacji żaluzji zewnętrznych. 
Odpowiedź ad. 1. 

• żaluzje fasadowe przystosowane do  montażu  na zewnątrz budynku w świetle otworu 
okiennego, nad ramą okienną.  

• lamele żaluzji wykonane z pasków anodowanego aluminium , szerokość lameli 90mm +/- 
10%, kształt tzw. "Z" gwarantujący zaciemnienie pomieszczenia  90%.  

• uruchamiane za pomocą napędu elektromechanicznego połączonego z wyrobem sterującym.  

• silnik - napięcie zasilania 230V/50Hz , prędkość obrotowa 24obr/min.   temperatura pracy od -
25st C do +70 st. C ,  stopień ochrony silnika obudowy IP54, 

• konstrukcja silnika umożliwiająca zatrzymanie żaluzji na każdej wysokości  w obszarze pracy 
góra - dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia.  

• pełne sterowanie katem pochyłu lameli  

• konstrukcja lakierowana proszkowo,  

• elementy tekstylne z  poliestru utrwalanego termicznie, odporne na rozciąganie,  przecieranie 
i działanie promieni UV 

• prowadnice z ekstrudowanego alumnium 

• klor RAL 9006 
 
Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 
zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 
 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
              Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych WSSD 
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