
Świętochłowice, 17.08.2018 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
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany  montaż
lampy?

Odp.: Sufit – strop wykonany jest z żelbetu.

Pytanie 2
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od
stropu?

Odp.: Brak sufitu podwieszanego, wysokość pomieszczenia 290 cm.

Pytanie 3
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli
nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odp.: W miejscu montażu wyprowadzone są przewody zasilające.

Pytanie 4
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
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Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odp.: W miejscu montażu wisi już lampa. Producent – Famed Łódź, model BHC-701/301.

Pytanie 5
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  lampę  z  napięciem  zasilania  12V?  Podanie  tego  parametru
wskazuje na konkretnego producenta lamp i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy w pomieszczeniu istnieje przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat 24V czy
UPS na 230V?

Odp.: UPS 230V.

Pytanie 7
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub –
stropowych elementów montażowych?

Odp.: Tak, istnieje dojście z piętra powyżej.

Pytanie 8
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Jeżeli  w  sali,  gdzie  ma  być  zamontowana  lampa  nie  ma  kompletnej  instalacji  elektrycznej,  czy
Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły
oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odp.: Poprowadzenie ewentualnych przewodów zasilających pozostaje po stronie Wykonawcy. Istnieje
możliwość przeciągnięcia instalacji w tzw. „korytkach”.

Pytanie 9
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są
wyprowadzone?

Odp.:  W sali  istnieją  przewody  zasilające  wyprowadzone  w  miejscu  usytuowania  lampy  obecnie
używanej – 3 x 1,5 mm2.
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Pytanie 10
Pakiet nr 6 Lampa operacyjna
Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy
wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 4 i 9. Odległość do rozdzielni – 16 m.
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