
wg rozdzielnika

Dotycry: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania
remontu oświetlenia hali kotłów wR i wLM w PEC Sp. z o'o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujśoiu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1' Poz. 9 zał. nr 1 do SWZ - łącznik l-biegunowy 16A krzywkowy (2O szt.) - proszę o podanie pełnej

- charakterystyki produktu, symbol, kod, pełny opis, ile faz, obudowu, ip,lłoatui
odp: SPOMEL oBl ŁK16R-l.828oBl.
Ż' Poz' |0 zał. nr l do SWZ _ przycisk monostabilny (22 szt.) - proszę o podanie pełnej charakterystyki

produktu, symbol, kod' pełny opis, sam prrycisk? Do obudowy itp. 
_

odp: Eaton 216522 -MŻ}-D-G-XI/KCl l/I

3. Poz. ll zał. nr l do SWZ - wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowym Bl0 30mA (6 szt.) ' cry
- 'wyłącznik może byó dowolnego producenta? Np. Kanlux' symbol: KRo6-2/Bi0/30
odp: Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Eaton 2P loA 241094.
4' Poz' 12 zał. nr l do SwZ - stycznik 16A 230V AC (12 sŹ.) - proszę o podanie pełnej charakterystyki

produktu, symbol, kod, pełny opis, ile styków, zwiernych, rozwiernych itp.? '

Odp: Eaton 16125 A Z-SCH230/ I 125-20.

5' Poz' 17 zał. nr l do SwZ - kabel przeciwpożarowy E180 (lo,4 mb) - proszę o podanie ilościrył iprzekroju.
Odp:3x1.5mm2.

6' Poz.22 zał. nr 1 do swz - korytko kablowe 100x50 (450 mb) - proszę o informację czy koryto typu KGR,
KBJ? IIU m. odcinki?

Odp: Korytko typu KGR, odcinki 3m.

7. Proszę o informację: długośó przewodów nieĘpowa, czy dopuszczalna jest dostawa przewodu w
zaokrągleniu do lm np. 556,4 mb. - 557 mb.

odp: Tak, prosimy o dostarczęnie przewodu w ilości po zaokrągleniu do lm.
8. Proszę o informację, czy ksztakownik U4 lub U04 musi być koniecznie 6m? podana została ilośó 7l,4m - nie

jest podzielna przez 6, 3ry można zaproponow ać 12 sń x 6m ? czy rnogĘby byó krótsze? Np. 2 m, 7 m?
odp: Proszę o dostarczenie kształtownika l2szt. x 6m.
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