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Bochnia, dn. 25.06.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-6/2021 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem Dostawa lamp zabiegowych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej,  udziela następujących 

wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: Czy Zamawiający w punkcie nr 3 dopuści do zaoferowania czaszę oświetleniową z 3 modułami 

świetlnymi z łączną liczbą 45 diod Led ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
2. Treść pytania: Czy Zamawiający w punkcie nr 9 dopuści do zaoferowania panel membranowy znajdujący się na 

czaszy lampy bez funkcji regulacji wielkości plamy świetlnej? W punkcie nr 13 jest podana stała średnica pola 

bezcieniowego co wyklucza jej regulację z poziomu panelu membranowego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
3. Treść pytania:. Czy Zamawiający w punkcie nr 10 dopuści do zaoferowania regulację natężenia oświetlenia 

realizowaną z panelu na kopule w zakresie od 30% - 100% ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
4. Treść pytania: Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany 

montaż lampy? 

Odpowiedź: Montaż sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie 
akerman. Wysokość pomieszczenia 400 cm, od posadzki do sufitu podwieszanego 330 cm, a od sufitu podwieszanego 
do stropu 70 cm, montaż 3 lamp dokonany będzie na stropie betonowym gr. 12 cm, wysokość pomieszczenia 324 cm, 
od posadzki do sufitu podwieszanego 290 cm, o od sufitu podwieszanego do stropu 34 cm. Doprowadzone jest 
napięcie 230V do punktu mocowania lamp 
 
5. Treść pytania: Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od 

stropu? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
 

6. Treść pytania: 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
 
7. Treść pytania: Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscu montażu nie wisi żadna lampa. 
 

8. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową gdzie zasilacz 

umieszczony jest osobno na suficie? 
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
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9. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę o mobilności przegubów jak na zdjęciu w zapytaniu.? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 
10. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 42 ? 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
11. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 ? 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: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

12. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z elementami oświetleniowymi LED emitującymi światło białe, w 
których diody są dwukolorowe ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 
13. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści czaszę gdzie diody osłonięte są szybą z tworzywa sztucznego? Takie 

rozwiązanie jest bardzo często stosowane u większości producentów lamp medycznych.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że osłona jest z tworzywa odpornego na zarysowania i środki 
dezynfekcyjne oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 
 
14. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną 

poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako włącz/wyłącz, bez opcji regulacji 
wielkości plamy świetlnej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

15. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła, temp. barwowej i wielkości plamy 

świetlnej realizowaną poprzez panel sterowania umieszczone przy czaszy? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
16. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła i temp. barwowej realizowaną 

poprzez panel sterowania umieszczone przy czaszy? A wielkość plamy świetlnej realizowana poprzez uchwyt 

sterylizowany? Rozwiązanie tożsame z wymaganym 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
17. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła z panelu przy kopule w zakresie 

5 000 - 100 000 lux (w 5 krokach) ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z 
panelu przy kopule w min. w 5 krokach w zakresie min. 5% - 100% oraz zgodnie z odpowiedzią 3 i 14 
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18. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła z panelu przy kopule w zakresie 

30 000 - 130 000 lux (w 3 krokach) ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zapytania ofertowego Regulacja natężenia oświetlenia realizowana z 
panelu przy kopule w min. w 5 krokach w zakresie min. 5% - 100% oraz zgodnie z odpowiedzią 3 i 14 
  
19. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych 

tego typu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
20.  Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 9  ? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych 

tego typu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

21. Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
22. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola operacyjnego w zakresie 18 i 30 cm, realizowana 

poprzez centralny uchwyt sterylny? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia 
 

23. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z panelem regulującym średnicę pola roboczego w 3 krokach: min. 
15 cm / max. 25 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  
 
24. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia (L1+L2) - 130 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

25. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany modułów/pojedynczych diod za pomocą 
dedykowanego narzędzia,  w sposób bardzo prosty jednak jest konieczność otwierania obudowy czaszy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wymiany pojedynczej diody LED 
 
26.  Treść pytania:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na żywotności diod LED: 50000h? Rozwiązanie najczęściej 

stosowane przez producentów lamp. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

27. Treść pytania:. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny odkręcany (nie zaburzający wiązki 
światła) umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający ustawianie 

czaszy w dowolnym położeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  
 
28. Treść pytania: Zamawiający w pkt. 9 wymaga regulacji wielkości plamy świetlnej, a w pkt.13 stałej średnicy pola 

bezcieniowego - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pomimo wymogu w pkt.13 stałej średnicy pola bezcieniowego dopuszcza 
możliwość zaoferowania regulacji wielkości plamy świetlnej   
 
29. Treść pytania:Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza „bez szybowa” konstrukcja czaszy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że „bez szybowa” konstrukcja czaszy w przypadku lamy z więcej niż jednym 
modułem świetlnym, nie zawiera ona jednej osłony wszystkich modułów świetlnych, każdy moduł świetlny jest 
osłonięty dedykowaną osłona z tworzywa odpornego na zarysowania i środki dezynfekcyjne  
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UWAGA! 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa 

 
Zmiany w FORMULARZU ASORTYMENTOWYM - Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 1A do Zaproszenia – 

zostały zaznaczone na czerwono. 

 
Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

    
    Dyrektor 

                                                                                                                        Jarosław Kycia 

 


