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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 
leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku 
operacyjnego 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 
treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

Część nr 7 – obejmuje dostawę: Lampy operacyjne – 2 szt. 

Pytanie 1 poz.  7   

Czy Zamawiający  dopuści lampę ,której geometria optyczna nie wymaga dodatkowego centralnego doświetlania 

pola operacyjnego? 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie 2. poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści lampę ,w której średnica pola oświetlonego dla kopuły głównej jest regulowana w zakresie 

co najmniej od 18 do 27 cm, ze współczynnikiem oddawania barw Ra 99? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 10 i 11 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 7 

 

Pytanie 3.  

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kształt czaszy głównej i satelitarnej jest okrągły? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 4. poz.11  

Czy Zamawiający dopuści lampę ,w której średnica pola oświetlonego dla kopuły satelitarnej jest regulowana w 

zakresie co najmniej od 18 do 27 cm, ze współczynnikiem oddawania barw Ra 99? 

Odpowiedź 

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 

 

Pytanie 5. poz. 14   

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją wielkości pola operacyjnego za pomocą uchwytu regulacyjnego, o 

konstrukcji nie wymagającej funkcji ogniskowania strumienia świetlnego ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 6.  

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w jednorazowe nakładki sterylne zamiast sterylizowalnych uchwytów? 
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Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 7. poz.17.  

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i 

satelitarnej wynosi 63-163 cm , który jest istotnie szerszy od wymaganego? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 17 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 7 

 

Pytanie 8.  

Czy Zamawiający uwzględni dodatkową punktację za możliwość wymiany modułów świetlnych bez otwierania 

obudowy, co pozwala na ich wymianę przez służby techniczne szpitala? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 9. poz. 20.  

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z zielonym światłem endoskopowym? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Ponadto,  Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 19 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 7 

 

 
Załącznik do wyjaśnień stanowi:   
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7  – po zmianach 
 

  

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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