
Świętochłowice, 13.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  zakup  i  dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska, a Zamawiający w punkcie 14
wymaga lampę operacyjną sufitową wyposażoną w 1 sztukę transformatora 24V.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  w punkcie  14  poprzez  zapis  „pierścień  montażowy”
Zamawiający rozumie płytę stropową.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3
Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu
w  miejscu  montażu  lamp  operacyjnych,  a  jeżeli  nie,  to  czy  takową  wykona  na  swój  koszt  aby
potwierdzić  możliwość  bezpiecznego  zamontowania  lamp  operacyjnych  oraz  czy  ją  udostępni
Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie posiada ekspertyzy. Zamawiający nie wykona ekspertyzy na swój koszt.

Pytanie 4
Prosimy o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  iż  w  przypadku  negatywnego  wyniku  ekspertyzy
budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odp.: Zamawiający informuje, że prace polegające na ewentualnym wzmocnieniu stropu pozostają po
stronie Wykonawcy.
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Pytanie 5
Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt
stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odp.: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 6
Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak,
prosimy o podanie jej parametrów.

Odp.: Zamawiający na wniosek Wykonawcy może udostępnić pomieszczenie w celu wykonania wizji
lokalnej przez Wykonawcę w celu zapoznania się z warunkami technicznymi.

Pytanie 7
Prosimy  o  informacje,  czy  w  miejscu  montażu  lamp  jest  zamontowany  lub  jest  planowany  sufit
podwieszany?

Odp.:  Zamawiający informuje, że w miejscu montażu lamp nie jest zamontowany i nie planuje się
sufitu podwieszanego.

Pytanie 8
Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew
laminarny?

Odp.:  Zamawiający informuje, że w miejscu montażu lamp nie jest zamontowany i nie planuje się
nawiewu laminarnego.

Pytanie 9
Prosimy  o  podanie  napięcia  sieci  podstawowej  oraz  awaryjnej  wraz  z  przekrojem  przewodów
zasilających.

Odp.:  Napięcie sieci podstawowej: 230~240 V, napięcie sieci awaryjnej: 24V. Przekrój przewodów
3x1,5 mm2.

Pytanie 10
Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp operacyjnych

Odp.: Wysokość pomieszczenia - 290 cm.
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