Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 13.02.2017r

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy: Załącznik nr 6a
Pyt. 1
Poz. 19 oraz 20
Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez czaszę główną i satelitarną na poziomie
66W ?
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 2
Poz. 26
Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o żywotności układu świetlnego na poziomie 50 000
godzin? Jest to obecnie standard wśród światowych producentów lamp operacyjnych, zapewniający
ciągłą i bezusterkową pracę w całym, intensywnym okresie użytkowania lampy.
Ad. 2
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza
Pyt. 3
Czy Zamawiający wymaga aby odwzorowanie barwy światła słonecznego było na poziomie min. 96 ?
Tak jak w poprzednim przypadku, proponowany tu parametr jest obecnie stosowany przez znaczną
większość producentów lamp operacyjnych. Pozwala on między innymi na
większą decyzyjność operatora w trakcie przeprowadzanego zabiegu.
Ad. 3
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr 6b
Pyt. 4
Poz. 19 oraz 20
Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez czaszę główną i satelitarną na poziomie
66 W ?
Ad. 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 5
Poz. 26
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Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o żywotności układu świetlnego na poziomie 50 000 godzin
? Jest to obecnie standard wśród światowych producentów lamp operacyjnych, zapewniający ciągłą i
bezusterkową pracę w całym, intensywnym okresie użytkowania lampy.
Ad. 5
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza
Pyt. 6
Poz. 9
Czy Zamawiający wymaga aby odwzorowanie barwy światła słonecznego było na poziomie min. 96 ?
Tak jak w poprzednim przypadku, proponowany tu parametr jest obecnie stosowany przez znaczną
większość producentów lamp operacyjnych. Pozwala on między innymi na większą decyzyjność
operatora w trakcie przeprowadzanego zabiegu.
Ad. 6
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy: zapisów SIWZ
Pyt. 7
Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały techniczne pochodzące od producenta, jako materiały do
ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych
wyszczególnionych przez Zamawiającego w załączniku 6a-6b - Zamawiający uzna za wystarczające
złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia
wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta maja charakter
reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały
wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Ad. 7
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od dnia
podpisania umowy?
Ad. 8
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

DZP/04PN/2017

Strona 2 z 2

