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Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/341/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, 
urządzeń i innych wyrobów medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-49/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 12 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Dotyczy: Pakiet  7 – Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za 
pomocą podkonstrukcji dystansowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego (poradnia chirurgiczna) - 2 szt. 

Treść pytania nr 1:   
PKT nr: 7 
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 Zamawiającego:  
Zamawiający doprecyzowuje, że pod pojęciem: „Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany 
uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)” rozumie to co opisał tzn.: kopułą można sterować za pomocą 
uchwytu, który można zdejmować i sterylizować, tzn. uchwyt ma być wymienny i sterylizowany,                      
a nie jego osłona. 
 
Treść pytania nr 2:   
PKT nr: 9 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową ze źródłem 
światła w postaci 16 białych diod LED? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Treść pytania nr 3:   
PKT nr: 13 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową                                   
o współczynniku odwzorowania barw Ra = 95? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 4:   
PKT nr: 15 
Prosimy o sprecyzowanie: czy Zamawiający pod pojęciem: „Regulacja natężenia oświetlenia 
realizowana bezdotykowo” rozumie „regulację natężenia oświetlenia realizowaną po przez obrót 
uchwytu sterylizowanego czyli bez tzw. „brudnego dotyku” ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający doprecyzowuje, że pod pojęciem: „Regulacja natężenia oświetlenia realizowana 
bezdotykowo” rozumie regulację za pomocą czujnika zbliżeniowego. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że rezygnuje z wymogu dotyczącego regulacji natężenia w minimum trzech krokach.                     
W związku z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.7 do SWZ – Zestawienie wymaganych 
parametrów jakościowo-technicznych w punkcie 15 zapis: „w min. w trzech krokach”. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
Treść pytania nr 5:   
PKT nr: 16 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową o max 
poborze mocy = 20W? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza powyższe.  W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 
do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik 
nr 2.7 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 6:   
Jakiego rodzaju (np. żelbet, typ ackerman itp.) i jakiej grubości jest strop w miejscu montażu lampy? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że strop w miejscu montażu lampy wykonany jest z płyt stropowych 
sprężonych SP o grubości szacunkowej “na surowo” 260 mm. 
 

Treść pytania nr 7:   
Na jakiej wysokości w miejscu montażu lampy jest: 
- strop ”właściwy”  
- sufit ”podwieszany”? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że wysokość pomieszczenia, gdzie ma być zamontowana lampa wynosi: 
pomiędzy płytami stropowymi 2970 mm; rzeczywista z uwzględnieniem posadzki, wykładzin itd. ok. 
2940 mm. W pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. 
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Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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