BZP.38.383-25…….2017

Jastrzębie-Zdrój, 14 kwietnia 2017r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacje Sali konferencyjnej
szpitala – doposaŜenie w sprzęt audio-video, realizowana w ramach programu Interreg Republika
Czeska – Polska „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof” (BZP.38.383-25.2017).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1 dot. poz.12 Przyłącze stołowe
Zamawiający w Załączniku nr 1 do Formularza oferty opisując Przyłącze stołowe (pkt. Nr 12) podał
następujące parametry:
Przyłącze stołowe
- otwarcie panelu sterowane pneumatycznym podnośnikiem uruchamianym po dotknięciu powierzchni
obudowy.
- wyposaŜone w dwa gniazda zasilania oraz po jednym porcie HDMI, USB, RJ45 oraz RJ11, europejskie
gniazdo zasilania 230V
– gniazdo VGA (d-sub, Ŝeńskie)
– gniazdo Audio Mini Jack
– gniazdo HDMI
– 2x gniazdo Ethernet RJ45
- materiał: Stop aluminiowo-magnezowy, stal
Z zapisło nie wynika jednoznacznie jaką liczbę i jakich gniazd wymaga Zamawiający. W związku z
powyŜszym prosimy o wyjaśnienie dotyczące tego zapisu?
Odp.
Zamawiający w poz. 12 Przyłącze stołowe zmienia zapis na:
Przyłącze stołowe
- otwarcie panelu sterowane pneumatycznym podnośnikiem uruchamianym po dotknięciu powierzchni
obudowy.
- wyposaŜone w dwa gniazda zasilania,
- USB,
- europejskie gniazdo zasilania 230V
– gniazdo VGA (d-sub, Ŝeńskie)
– gniazdo Audio Mini Jack
– dwa gniazda HDMI
– 2x gniazdo Ethernet RJ45
- materiał: Stop aluminiowo-magnezowy, stal

Pytanie nr 2 dot. poz.5 Monitor/telewizor 55”
W punkcie (5) Monitor/telewizor 55"
Proszę sprecyzować cz ma być zastosowany monitor czy telewizor?
Zastosowanie telewizora wiąŜe się z rejestracją i opłatami.
Odp.
Zamawiający w poz. 5 Monitor/telewizor 55”zmienia zapis na:
Telewizor 55”
Dane wyświetlacza:
- rozmiar ekranu (przekątna) 55" (54,6") 138-140 cm,
- rozdzielczość wyświetlacza Full HD,
- system operacyjny,
- dynamiczny współczynnik kontrastu,
- typ podświetlenia - LED,
- 4 rdzeniowy procesor,
- kompatybilność z Systemami Multiroom,
- moc wyjściowa dźwięku min. 20 W + 20 W, funkcje Sieciowe: np. Aplikacje, Billing, Hbb Tv,
Przeglądarka internetowa, Screen Mirroring , Smart View,
Pytanie nr 3 dot. poz.9 Szafa 19” wisząca 18U 600/600 z wyposaŜeniem
W punkcie (9) Szafa wisząca 18u 600/600 z wyposaŜeniem.
Czy moŜe być zastosowana szafa stojąca?
Odp.
Zamawiający w poz. 9 Szafa 19” wisząca 18U 600/600 z wyposaŜeniem zmienia zapis na:
Szafa 19” stojąca 18U 600/600 z wyposaŜeniem
- Korpus, osłona tylna, kątowniki nośne, blacha stalowa, drzwi
- szkło hartowane, stopień ochrony: IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.
Wykończenie powierzchni:
- Korpus i osłona tylna - farba proszkowa w kolorze RAL 7035. MoŜliwość zastosowanie innych kolorów
po uzgodnieniu.
- Kątowniki nośne – alu cynk.
- korpus szafki z drzwiami szklanymi i zdejmowaną osłoną tylną,
- dwie pary kątowników nośnych w rozstawie 19”,
- szczotka do zastosowania w otworze kablowym zamiast wyłamywanej zaślepki,
- cztery stopki regulacyjne z gwintem M8,
- kółka do szafki SJB,
- zespół uziemienia,
- półki,
- szuflady,
- zespół wentylacyjny,
- listwy zasilające itd.
- blat w wybranym kolorze
Pytanie nr 4 dot. poz.10 Wzmacniacz audio
W punkcie (10) Wzmacniacz audio Wpisany jest wzmacniacz 6-cio strefowy. Czy wzmacniacz ma
nagłaśniać jeszcze inne pomieszczenia? W przeciwnym razie moŜna zastosować wzmacniacz
jednostrefowy.
Odp.
Zamawiający w poz.10 Wzmacniacz audio zmienia zapis na:
Wzmacniacz audio
- Elastyczne sterowanie poszczególnymi strefami nagłośnienia.
- Fabryczne przystosowanie do montaŜu w szafach rack. Moc wyjściowa180W
- RMS ilość stref nagłośnienia 1.
- Wyjścia linii głośnikowych4~16Ω, 70V, 100V

- Pasmo przenoszenia80Hz – 16kHz,
- Wejścia: mikrofonowe (MIC)3 (3mV, 600Ω), liniowe (AUX)3 (200mV, 10kΩ)
USB1, Slot kart SD1,
- wyjścia: liniowe (AUX)1 (200mV, 10kΩ),
- odtwarzacz MP3,
- tuner radiowy AM/FM,
Zabezpieczenia:
- zacisk przewodu ochronnego, przeciwzwarciowe (SCP), przeciąŜeniowe (OCP), przeciw przepięciowe
(OVP),
- wskaźniki LED wysterowania,
- sygnalizacji błędu zasilania,
- regulacja głośności, MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów,
- współczynnik sygnału/szumu (S/N)MIC - 116dB AUX - 85dB,
- współczynnik zniekształcenia THD<0.5% (1kHz),
- wyszukiwanie stacji nadawczych automatyczne lub ręczne,
- automatyczne wyciszenie muzyki,
- przycisk odgłosu gongu,
- wejście MIC1 z funkcją priorytetu,
- chłodzenie wentylatorem,
- pilot do obsługi odtwarzacza,
- zasilanie AC 115~230V/ 50Hz,
- standard obudowy Rack 19",
- wymiary 480-500x80-120x350-500mm (2U)

Z powaŜaniem
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