
  

 

 

 

Chojnice, 29 kwietnia 2010 r. 

 

        

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/16/10     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę kolumn zasilających i lamp operacyjnych. 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Prosimy o określenie typu i nośności stropu, tj. czy jest przystosowany do zawieszenia 

kolumny? 

Odpowiedź: Strop żelbetowy o grubości 20 cm w pomieszczeniu INK  oraz strop żelbetowy o grubości 

22 cm w sali operacyjnej.  

 

2.  Prosimy o szczegółowe określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem parametru 

granicznego: „rozstaw pomiędzy rurami instalacyjnymi nie większy niż 380 mm”? O jaki 

rozstaw 38 cm chodzi? Ponieważ jest to parametr wymagalny być może jest istotny ale 

dla producenta kolumn niezrozumiały. 

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o rury pionowe montowane z boku zestawu przeznaczone do 

mocowania systemu półek, mocowania wieszaków i osprzętu ruchomego – 2 szt., gdzie rozstaw 

pomiędzy nimi nie jest większy niż 380 mm. 

 

3. Jaki wymiar Zamawiający rozumie pisząc „szerokość maksymalna 235 mm  

i głębokość 166 mm”? Jeśli chodzi o przekrój belki mostu to czy głębokość należy 

rozumieć jako wysokość? 

Odpowiedź: W przypadku przekroju belki, głębokość należy rozumieć jako wysokość. 

 

4. Jeśli głębokość to wysokość to czy Zamawiający dopuści wyższy, bardziej stabilny 

korpus? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga korpusu o wysokości maksymalnie 166 mm. 

 

5. Dot. Kolumny chirurgicznej, dot. punktu 3. Czy Zamawiający dopuści konsolę 

pionową wykonaną z lekkich stopów z zamontowanymi w tylnej części punktami poboru 

gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi, ekwipotencjalnymi i strukturalnymi 



  

wysokości nie mniejszej niż 600mm, szerokości nie większej niż 270mm oraz głębokości 

nie większej niż 200mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

6. Dot. Kolumny anestezjologicznej, dot. punktu 3. 

Czy Zamawiający dopuści konsolę pionową wykonaną z lekkich stopów  

z zamontowanymi w tylnej części punktami poboru gazów medycznych, gniazdami 

elektrycznymi, ekwipotencjalnymi i strukturalnymi wysokości nie mniejszej niż 

500mm, szerokości nie większej niż 270mm oraz głębokości nie większej niż 200mm? 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

7. Dot. pkt 4 specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

lampę operacyjną posiadającą elektroniczną regulację natężenia światła za pomocą 

sterownika umieszczonego na ramieniu lampy, a nie centralnie na czaszy? Regulacja 

natężenia oświetlenia z panelu znajdującego się na ramieniu lampy zapewnia większą 

stabilność czaszy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

8. Dot. pkt 5 specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

lampę operacyjną posiadającą średnicę czaszy 72 cm, a nie 60 cm? Lampa o większej 

średnicy czaszy zapewnia dużo lepszą bezcieniowość, a aerodynamiczny kształt czasy 

nie powoduje zakłóceń przepływu laminarnego.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

9. Dot. pkt 7 specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

lampę operacyjną o obudowie czaszy z elastycznego tworzywa (bez pierścienia 

gumowego), co gwarantuje również, ze żadne przedmioty przy ewentualnym uderzeniu 

nie zostaną uszkodzone? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

10. Dot. pkt 8 specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

lampę operacyjną posiadającą nieco mniejszą regulację natężenia światła w zakresie 50-

100%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

11. Dot. pkt 9 specyfikacji technicznej. W związku z tym, że Zamawiający dopuścił 

temperaturę barwową 4400K (± 100K) w przypadku lampy podwójnej, wnosimy  

o dopuszczenie tej samej tolerancji temperatury barwowej również w przypadku lampy 

pojedynczej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Z poważaniem 

        Maciej Polasik 

        z-ca dyrektora ds. medycznych 


