
Świętochłowice, 13.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawę  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału  Ginekologiczno-
Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i  Oddziału  Neonatologicznego  w  ramach  realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 24/ZA/18

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

Pytanie 1
Pakiet nr 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna.
Czy Zamawiający mając na uwadze operacyjny charakter lampy oczekuje aby posiadała ona wyższe
natężenie  na  poziomie  min.  150  000  lux  (każda  czasza)?  Lampy  poniżej  150  000  są  lampami
zabiegowymi.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet nr 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna.
Czy zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy operacyjnej z możliwością regulacji temperatury
barwowej  w  zakresie  co  najmniej  od  3100  do  5000oK?  Regulowana  temperatura  barwowa  jest
niezwykle ważnym parametrem dla operatora, ponieważ pozwala na dostosowanie barwy światła do
jego  wymogów.  Wymóg  postawiony  przez  Zamawiającego  „temperatura  barwowa  światła  –  min.
4000K”  pozwala  na  zaoferowanie  lampy  ze  starą  temperaturą  na  poziomie  np.  5000  K  co  jest
parametrem  bardzo  nie  korzystnym  w  przypadku  braku  możliwości  ocieplenia  barwy  i  podczas
dłuższych zabiegów może niekorzystnie wpływać na postrzeganie tkanek.

Odp.: Zamawiający koryguje w tym zakresie wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – Pakiet
06.  Nowy  zapis  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  dla  lampy  operacyjnej,  sufitowej,
dwuramienej brzmi: „Temperatura barwowa światła – regulowana w zakresie min. od 3100 do
5000  K”.  Załącznik  z  wprowadzoną  zmianą  Zamawiający  umieszcza  na  swojej  stronie
internetowej www.zoz.net.pl.

Pytanie 3
Pakiet nr 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna.
Czy Zamawiający mając  na  uwadze  operacyjny charakter  lampy oczekuje  aby regulacja  natężenia
światła była w większym zakresie od 5% do 100%? Jest to parametr pożądany w przypadku lamp o
charakterze operacyjnym ze względu na możliwość włączenia np. oświetlenia endoskopowego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 4
Pakiet 6, lp. 2 – Lampa jezdna LED
Czy Zamawiający mając na uwadze operacyjny charakter lampy oczekuje aby posiadała ona wyższe
natężenie  na  poziomie  min.  150  000  lux  (każda  czasza)?  Lampy  poniżej  150  000  są  lampami
zabiegowymi.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy operacyjnej z możliwością regulacji temperatury
barwowej  w  zakresie  co  najmniej  od  3100  do  5000oK?  Regulowana  temperatura  barwowa  jest
niezwykle ważnym parametrem dla operatora ponieważ pozwala na dostosowanie barwy światła do
jego  wymogów.  Wymóg  postawiony  przez  Zamawiającego  „temperatura  barwowa  światła  –  min.
4000K”  pozwala  na  zaoferowanie  lampy  ze  starą  temperaturą  na  poziomie  np.  5000  K  co  jest
parametrem  bardzo  nie  korzystnym  w  przypadku  braku  możliwości  ocieplenia  barwy  i  podczas
dłuższych zabiegów może niekorzystnie wpływać na postrzeganie tkanek.

Odp.: Zamawiający koryguje w tym zakresie wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – Pakiet
06. Nowy zapis w opisie przedmiotu zamówienia dla lampy jezdnej LED brzmi: „Temperatura
barwowa światła – regulowana w zakresie min. od 3100 do 5000 K”. Załącznik z wprowadzoną
zmianą Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Pytanie 6
Czy Zamawiający mając na uwadze operacyjny charakter lampy oczekuje aby regulacja natężenia była
w większym zakresie od 5% do 100%? Jest to parametr pożądany w przypadku lamp o charakterze
operacyjnym ze względu na możliwość włączenia np. oświetlenia endoskopowego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający dopuści zapis: „W razie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Zamawiający 
wymaga dostarczenia i zamontowania lampy zastępczej o minimum tych samych parametrach”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 9
 Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
 Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a 

jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem 
właściwym?

 Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i 
śrub- stropowych elementów montażowych.

 Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie
są wyprowadzone?

 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”?

 Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to 
jakiego producenta

Odp.:  Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w Rozdziale 2 SIWZ
– podrozdział „Dodatkowe informacje dotyczące miejsca mocowania lampy operacyjnej.”

Pytanie 10
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS 
na 230 V ?

Odp.: UPS 230V.

Pytanie 11
Pakiet nr 6
Lampa zabiegowa LED
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Pakiet nr 6
Lampa zabiegowa LED
Czy Zamawiający dopuści zapis: „W razie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Zamawiający
wymaga dostarczenia i zamontowania lampy zastępczej o minimum tych samych parametrach”?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13
§4 pkt.3.Czy Zamawiający wydłuży czas rozpatrzenia reklamacji wad wykrytych podczas odbioru do 
72 godzin w dni robocze od otrzymania powiadomienia?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 14
§6 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści zapis: „W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 
naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony sprzęt w terminie wspólnie uzgodnionym przez 
strony Umowy, nie dłuższym niż 5 dni od daty wezwania drogą telefoniczną na nr 
……………................”?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
§6 pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści zapis: „ przypadku awarii trwającej ponad 5 dni Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych 
parametrach.”?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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