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Uczestnicy
 postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego

na
Dostawę lampy zabiegowej i stołu diagnostyczno - zabiegowego 

     
Pytanie 1 
„Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 15  (diody białe)? 
Ilość  diod  LED  nie  powinna  stanowić  kryterium wykluczającego  jeśli  lampa  spełnia  pozostałe  istotne
wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile
lampa  jest  w stanie  zagwarantować  satysfakcjonujące  oświetlenie  pola  zabiegowego  oraz  jednorodność
plamy świetnej.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2
„Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 12 (diody białe)? 
Ilość  diod  LED  nie  powinna  stanowić  kryterium wykluczającego  jeśli  lampa  spełnia  pozostałe  istotne
wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile
lampa  jest  w stanie  zagwarantować  satysfakcjonujące  oświetlenie  pola  zabiegowego  oraz  jednorodność
plamy świetnej.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 3 
„Pakiet 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zblizona do ss wiatła
naturalnego. ”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4
„Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół
diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5 
„Pakiet 1
Czy  Zamawiający  zrezygnuje  z  uruchomienia,  montażu  i  szkolenia,  a  dopuści  wysyłkę  lampy  firmą
kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min), dla wykwalifikowanego
personelu  nie  powinien  sprawić  żadnych  problemów.  Rezygnacja  z  tego  wymogu  pozwoli  uniknąć
dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 6 
„Pakiet 1 
PKT nr: 1
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową na statywie jezdnym
wyposażonym w 5 kół (każde z hamulcem)?”



Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7 
„Pakiet 1 
PKT nr: 4
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę  zabiegową z kopułą o średnicy
max 30,4 cm?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 8
„Pakiet 1
PKT nr: 12
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową ze stałą temperaturą
barwową równą 4400 K?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 9
„Pakiet 1 
PKT nr: 6
Prosimy o sprecyzowanie: czy Zamawiający pod pojęciem: „Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany
uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)” rozumie lampę z uchwytem wyposażonym w osłonę sterylną (2 szt.),
z możliwością jej wielokrotnej sterylizacji np. parowej, służącą do regulacji średnicy pola zabiegowego oraz
włączania/wyłączania lampy?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10 -  Pakiet 2
„Czy zamawiający dopuszcza biały kolor stelażu w stole diagnostyczno-zabiegowym?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11
„Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy stołu diagnostyczno-zabiegowego do 45
dni od momentu podpisania umowy? ”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12
„Czy zamawiający wyraża zgodę na przeszkolenie z obsługi  stołu diagnostyczno - zabiegowego w dniu
dostawy? ”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 13
„Czy zamawiający dopuszcza usunięcie wady/usterki w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni
robocze? ”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami projektu umowy. 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 
04.01.2022 r. 
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