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DO WYKONAWCÓW  

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE LAMP OPERACYJNYCH NA POTRZEBY BLOKU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 

  Nr referencyjny : ZP/PN/07/04/2022 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami 

 

ZESTAW  NR 1 

1.Czy zamawiający dopuszcza Lampa mocowana sufitowo na jednym wspólnym   

zawieszeniu sufitowym.  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 

2. Czy zamawiający dopuszcza Zasada oświetlania: Lampa bezcieniowa z diodowym źródłem 

światła.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

3. Czy zamawiający dopuszcza Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza 

się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

4. Czy zamawiający dopuszcza Czasza lampy o zwartej, jednolitej, okrąglej konstrukcji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

5. Czy zamawiający dopuszcza Dolna powierzchnia ( front ) czaszy będąca osłoną źródeł  

światła - wykonana z poliwęglanu z mikro wyżłobieniami stanowiącymi kolimator dla wiązki 

światła.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

6. Czy zamawiający dopuszcza Natężenie oświetlenia każdej z czasz min 159 000 lux w 

odległości 1 m od czoła lampy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymóg określony w SWZ pozostaje bez zmian.  

7. Czy zamawiający dopuszcza Regulacja natężenia światła w zakresie min. 20-100 % 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

8. Czy zamawiający dopuszcza Lampa wyposażona w rozwiązanie umożliwiające obniżenie 

natężenia światła (tzw. Oświetlenie endoskopowe) do wielkości max. 5 % natężenia świecące 

w kierunku pola zabiegowego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

9. Czy zamawiający dopuszcza Średnica czaszy lampy max 525 mm. Czasza wyposażona w 

max. 30 diod. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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10. Czy zamawiający dopuszcza parametr lepszy ;Możliwość wyboru min. dwóch temperatur 

barwowych 4500 i 5000 °K  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

11. Czy zamawiający dopuszcza Współczynnik odwzorowania barw Ra min 96 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

12. Czy zamawiający dopuszcza Gwarantowana przez producenta lamp żywotność źródła 

światła min. 60 000 godzin. co oznacza że po tym czasie diody mogą stracić maksymalnie 

20% swojej efektywności świetlnej 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymóg określony w SWZ pozostaje bez zmian.  

13. Czy zamawiający dopuszcza Czasza z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej 

na poziomie 270 mm (± 10 mm) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

14. Czy zamawiający dopuszcza Czasza z możliwością ustawienia wielkości plamy świetlnej 

na poziomie 120 mm (± 10 mm) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

15. Czy zamawiający dopuszcza Wielkość plamy świetlnej regulowana za pomocą panelu 

sterowania umieszczonego na przegubie czaszy 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

16. Czy zamawiający dopuszcza Lampa z funkcją stałego zogniskowania plamy świetlnej w 

przedziale roboczym wynoszącym min 70 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

17. Czy zamawiający dopuszcza Lampa wyposażona w uchwyt przystosowany do sterylizacji 

służący wyłącznie do pozycjonowania lampy. Nie dopuszcza się lampy z uchwytami 

centralnymi służącymi do regulacji parametrów światła. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

18. Czy zamawiający dopuszcza Podwójny przegub czaszy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

19. Czy zamawiający dopuszcza Uchwyt tzw. brudny w postaci ergonomicznego wyżłobienia 

na dłoń okalający min 70% czaszy lampy. Nie dopuszcza się uchwytów w formie relingu oraz 

wycięć w lampie utrudniających dezynfekcję oraz przepływ laminarny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

20. Czy zamawiający dopuszcza Głębokość oświetlenia (L1+L2 ) przy 20%Ec min 130 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymóg określony w SWZ pozostaje bez zmian.  

21. Czy zamawiający dopuszcza Możliwość przemieszczania czasz lampy w pionie w 

zakresie min 680 mm 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

22. Czy zamawiający dopuszcza Zasięg ramienia lampy od miejsca przymocowania min 1750 

mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
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23. Czy zamawiający dopuszcza Grubość czaszy lampy nie przekraczająca 90mm 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

24. Czy zamawiający dopuszcza Test jednej maski: min 55 % 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

25.Czy zamawiający dopuszcza Niezmienna temperatura barwowa i współczynnik 

odwzorowania barw podczas regulacji natężenia światła. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

26. Czy zamawiający dopuszcza Klasa szczelności min. IP 43 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymóg określony w SWZ pozostaje bez zmian.  

 

ZESTAW  NR 2 

1. Ad. 1.7. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku oddawania barw Ra=96? 

Różnica w stosunku do wymagań SWZ jest bardzo mała, niezauważalna dla ludzkiego oka. 

Parametr równoważny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

2. Ad. 1.8. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku oddawania barwy czerwonej 

R9=96? Różnica w stosunku do wymagań SWZ jest bardzo mała, niezauważalna dla 

ludzkiego oka. Parametr równoważny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

3. Ad. 1.10. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuły posiadają 110 diod 

LED? Oferowana ilość diod zapewnia dużą bezcieniowość oraz jednorodną plamę 

świetlną, jednocześnie przy niskim poborze mocy, który wynosi dla kopuły 55W. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

4. Ad. 1.11. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której moduły oświetleniowe wymieniane 

są przez serwis firmowy bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest 

przez producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów 

świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

5. Ad. 1.12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową 

w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach 

operacyjnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

6. Ad. 1.13. i 1.14. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną posiadające funkcję 

regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowaną tylko za pomocą wymiennego 

uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i 

praktycznie bezawaryjna. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

7. Ad. 1.16. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym o regulowanym 

natężeniu w zakresie 150-1500 lux i kolorze zielonym? Barwa zielona jest bardziej 
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przyjazna dla oka ludzkiego, przy niej wzrok szybciej się regeneruje i sprawdza się 

doskonale przy procedurach endoskopowych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

8. Ad. 1.17, 1.24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły wyposażone 

są dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? 

Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwia pewny 

chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie 

od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

9. Ad. 1.20. Czy zamawiający dopuści lampę o stopniu ochrony kopuły IP54, a ramion 

równym IP20? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

10. Ad. 1.23. Czy Zamawiający dopuści czasze gdzie moduły świetlne osłonięte są szybą ze 

szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze o wymaganego. Powierzchnia 

jest gładka i łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

11. Ad. 1.28. Czy Zamawiający dopuści lampę, wyposażoną w ścienny panel sterowania 

pozwalający na sterowanie funkcjami: 

- włączenie i wyłączanie lampy, 

- regulację natężenia światła głównego, 

- włączenie i wyłączanie endo 

- regulację natężenia światła endoskopowego 

- regulacja temperatury barwowej 

- regulacja wgłębności? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

12. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: Betonowy.  

13. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit 

podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem 

podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

14. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 

24 V, czy UPS na 230 V ? 

Odpowiedź: Agregat oraz UPS.  

15. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty 

stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. 

Odpowiedź: Nie.  

16. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to 

jakie i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: Tak.  
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17. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji 

elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów 

zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć 

instalacje w tzw. „korytkach”? 

Odpowiedź: Nie.  

18. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? 

Jeżeli tak, to jakiego producenta? 

Odpowiedź: Tak. Hanallux.  

ZESTAW  NR 3 

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze z 77 diodami LED, co zapewni większą 

energooszczędność urządzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze, w których można wymienić 

pojedynczy moduł diodowy po otworzeniu kopuły? Zwracamy uwagę, że lampa 

operacyjna jest urządzeniem wymagającym precyzyjnej kalibracji i wymianą źródeł 

światła powinien zajmować się profesjonalny serwis. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

3) Czy Zamawiający dopuści aby panel sterujący znajdował się na zawieszeniu kardanowym 

przy czaszy, co zapewnia większy komfort obsługi urządzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

4) Czy Zamawiający dopuści białe światło endoskopowe regulowane w zakresie 5-10% 

całkowitego natężenia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze z dwoma uchwytami brudnymi 

zlokalizowanymi po przeciwległych stronach kopuły, co zapewni komfort pozycjonowania 

urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze bez podziału na moduły świetlne, w 

których diody są rozmieszczone równomiernie w kopułach, co zapewni większą 

bezcieniowość urządzenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze, w których jednolita matryca diodowa 

jest osłonięta pokrywą wykonaną ze szkła bezpiecznego, przy wysokiej klasie szczelności 

 urządzenia (IP54)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
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Pytania do specyfikacji warunków zamówienia: 

Dotyczy pkt. 8.4 SWZ „Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania” 

1) Czy Zamawiający dopuści na spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

wykazanie przez Wykonawcę min. 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, 

odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, każda 

o wartości min. 290 000 zł? Dopuszczenie ww. warunku umożliwi zwiększenie 

konkurencji, co jest jednym z celów zamówień publicznych. Dopuszczenie ww. warunku 

nadal daje Zamawiającemu pewność, że ma do czynienia z Wykonawcą kompetentnym, o 

należytej wiedzy i doświadczeniu przy dużych realizacjach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega 

zmianie Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw.  

Zmianie ulega również pkt. 8 ust. 4 SWZ Warunki udziału w postępowaniu, opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z 

postępowania  

 

Było:  

4. Zdolności technicznej lub zawodowej  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 dostaw 

wraz z montażem i uruchomieniem, każda o wartości minimum 400 000,00, odpowiadające 

swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.  

 

Jest:  

4. Zdolności technicznej lub zawodowej  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 dostaw 

wraz z montażem i uruchomieniem, każda o wartości minimum 290 000,00 zł, odpowiadające 

swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.  
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Zmianie ulega również pkt. 9 ust. 3 ppkt. 3) SWZ Wykaz dokumentów i oświadczeń 

(podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych), jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Było:  

Załącznik Nr 5 - Wykaz minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, każda o 

wartości minimum 400 000,00, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym 

przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 5 do SWZ.  

 

Jest:  

Załącznik Nr 5 - Wykaz minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, każda o 

wartości minimum 290 000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym 

przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 5 do SWZ.  

 

2) Jeśli Zamawiający nie dopuszcza powyższego warunku, to czy dopuści wykazanie przez 

Wykonawcę min. 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, odpowiadających swoim 

rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości średniej z nich 

wynoszącej min. 350 000 zł? Dopuszczenie ww. warunku nadal daje Zamawiającemu 

pewność, że ma do czynienia z Wykonawcą kompetentnym, o należytej wiedzy  

i doświadczeniu przy dużych realizacjach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
 

ZESTAW  NR 4 

Lampa operacyjna podwójna – 6 szt. 

Pytanie nr. 1 dot. pkt. 1.4  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu łącznego zasięgu pierwszej 

czaszy ( wysięgnik + ramie sprężyste) równe: 1610 [mm] oraz łącznego zasięg drugiej czaszy 

( wysięgnik + ramię sprężyste) równe: 1760 [mm] ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Pytanie nr. 2 dot. pkt. 1.7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu współczynnika odwzorowania 

barwy światła słonecznego Ra = 95 ? Marginalna zmiana parametru nie wpływa na 

użytkowanie urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr. 3 dot. pkt. 1.8  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu współczynnik odwzorowania 

barwy czerwonej R9 = 94 ? Marginalna zmiana parametru nie wpływa na użytkowanie 

urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr. 4 dot. pkt. 1.10 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu ilości diod w każdej czaszy równy 

92 szt. ? Różnica 38 szt. od wartości dopuszczającej w specyfikacji nie jest wartością 

znacząco wpływającą na funkcjonalność urządzenia w odniesieniu do celu jego nabycia i 

użytkowania z zachowaniem wartości maksymalnego natężenia 160 tyś Lux. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr. 5 dot. pkt. 1.11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie rozwiązania lamp operacyjnych bez możliwość wymiany modułów za pomocą 

dedykowanego narzędzia ? Tak opisany parametr charakterystyczny dla wybranej grupy 

producentów nie przekłada się na walory funkcjonalno- użytkowe istotne dla operatora. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie nr. 6 dot. pkt. 1.13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu zakresu regulacji średnicy pola 

roboczego w zakresie 190 mm – 280mm ? Zawężenie konkurencji w tym zakresie nie 

znajduje istotnego uzasadnienia dla funkcjonalności urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr. 7 dot. pkt. 1.16 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności regulacji natężenia 

światła w zakresie 12,5 – 100% ? oraz oświetlenia endoskopowego realizowanego światłem 

białym o natężeniu 2% licząc od wartości maksymalnej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr. 8 dot. pkt. 1.20 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu klasy ochrony dla czaszy IP 42 

oraz systemem ramion w klasie IP 20 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr. 9 dot. pkt. 1.17 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanego w wymogu pozycjonowania każdej z czasz 

wielorazowym sterylizowanym uchwytem ( umieszczonym w punkcie centralnym lampy ) i 
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dodatkowo dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy zapewniającymi 

optymalną kontrolę pozycji czasz ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr. 10 dot. pkt. 1.23 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za 

spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu czasze wyposażone w moduły 

światła osłonięte szybą ochronną wykonaną z tzw. tworzywa bezpiecznego ze zintegrowaną 

uszczelką zapobiegająca dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania 

środków czyszczących ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
 

Pytanie nr 11 Ad SWZ 

pkt. 7 Warunki i termin płatności, zał. nr 3 Umowa §3 ust. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy stanowiący 

Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy:  

§ 3 ust. 11 umowy otrzymuje brzmienie: „Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy 

dokonana będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do 

Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.” 

§ 3 ust. 12 umowy otrzymuje brzmienie: „Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na 

fakturze musi być zgodny z terminem płatności – 30 dni.” 

§ 6 ust. 11 umowy otrzymuje brzmienie: „Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia 

doręczenia wykonawcy faktur potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

dostawy.” 

Punkt 10 Załącznika Nr 2 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie: „Oferujemy termin 

płatności w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia dostawy i podpisania poprawnie 

wystawionej faktury.” 

 

Zmianie ulega pkt 7.  SWZ Warunki i termin płatności  

 

Było:  

„Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie po dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne 60 dni 

od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego.” 

 

Jest: 

„Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie po dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne 30 dni 

od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego.”  
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Pytanie Nr 12 Ad SWZ 

pkt. 8.4 Warunek zdolności technicznej lub zawodowej 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 

minimum 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, każda o wartości minimum 400 

000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem dostawom/dostawie stanowiącym przedmiot 

zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty? 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wartość wykazanych dostaw ma być wartością w zł 

(PLN) - w swz nie została ona doprecyzowana. 

Uzasadnienie: zgodnie z zapisami ustawy pzp warunki udziału w postępowaniu powinny być 

określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Obecne zapisy znacznie 

odbiegają od tej zasady, mając na względzie opisany w swz przedmiot zamówienia – jego 

wartość i rodzaj (są znacznie zawyżone).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw.  

Pkt. 4 ust. 13 SWZ Istotne informacje dotyczące postępowania: „Zamawiający będzie 

rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.” 

 

Pytanie nr 13 pkt. 8.4 Warunek zdolności technicznej lub zawodowej 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 

minimum 3 dostaw urzadzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem, każda o 

wartości minimum 400 000,00 zł, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne odpowiednie dokumenty. 

Uzasadnienie: zgodnie z zapisami ustawy pzp warunki udziału w postępowaniu powinny być 

określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Obecne zapisy znacznie 

odbiegają od tej zasady, mając na wględzie opisany w swz przedmiot zamówienia – jego 

wartość i rodzaj (są znacznie zawyżone).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw.  
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Pytanie nr 14 Załącznik nr 3 Umowa Nr (projekt) 

§4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: 

- ust. a) do 0,2%? 

- ust. b) do 0,2%? 

- ust. c) do 10%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 15 §5 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 16 §6 ust. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: 

- pkt. 1) 0,2%? 

- pkt. 2) 0,2%? 

- pkt. 3) 0,2%? 

- pkt. 4) 0,2%? 

Uzasadnienie: obecnie ustalona wysokość kar umownych znacznie odbiega od standardów 

funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Prosimy o 

ich dostosowanie zgodnie z propozycją tak aby możliwa była równość stron umowy a kary 

służyły wyłącznie celom dyscyplinującym a nie zarobkowym. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 17 Załącznik nr 3 Umowa Nr (projekt) 

§2 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wstawienie urządzenia 

zastępczego gdy naprawa przedłuży się do 10 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy? Będzie to zgodne z terminem 

podanym w ust. 5. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie nr 18 §2 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na trzy naprawy gwarancyjne zobowiązujące Wykonawcę do 

wymiany na urządzenie nowe, wolne od wad?   

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie nr 19 §2 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do 10 dni adekwatnie do terminu 

podanego w ust. 5? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Pytanie nr 20 Dot. TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał. nr 1 

Czy ze względu na zastosowanie różnej stawki podatku VAT, Zamawiający zezwoli na 

rozbicie pkt. 2 tabeli z wyceną na następujące pozycje: 

- KOSZT DOSTAWY, MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ, SERWISOWANIA 

URZĄDZEŃ I SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO 

- KOSZT DEMONTAŻU OBECNIE UŻYTKOWANYCH  URZĄDZEŃ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż ulega zmianie 

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 3 projekt 

umowy 

§ 3 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie: „Koszt dostawy, demontażu obecnie 

użytkowanych urządzeń (6 szt.), montażu nowych urządzeń, serwisowania urządzeń (6 szt.) 

oraz szkolenia personelu medycznego nie może przekroczyć łącznie 1% wartości urządzeń 

z pkt. 1 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 1.” 

 

ZESTAW NR 5  

Pytanie 1 

Pkt 1.8 Czy Zamawiający dopuści  lampę operacyjną ze współczynnikiem R9 równym 96? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 2 

Pkt  1.10 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną  w której w każdej czasz 

umieszczonych jest 72 szt diód Led ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 3 

Pkt 1.11 i 1.23 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której diody led są osłonięte 

płaską obudową  aluminiową  w celu bardzo dobrego odprowadzania ciepła  oraz osłoną 

tworzywową w celu łatwego mycia oraz dezynfekcji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 4 

Pkt  1.13 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją średnicy pola  

w zakresie od 160mm do 250mm ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie jaki rodzaj stropu jest w punktach montażu lamp operacyjnych oraz jaka 

jest wysokość Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

 

 

 



 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

ZESTAW NR 6  

Dotyczy:  Załącznik nr 1 Tabela nr 2: WARUNKI TECHNICZNE 

1) PKT nr: 1.5 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których wszystkie diody mają 

tą samą temperaturę barwową ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

2) PKT nr: 1.7 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną o 

współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra = 95? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

3) PKT nr: 1.10 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną w 

której każda czasza posiada 60 diod LED? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

4) PKT nr: 1.11 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia i otwarcia obudowy 

czaszy?   

Odpowiedź: Zgodnie SWZ.  

 

5) PKT nr: 1.13 i 1.14 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

regulacją średnicy pola operacyjnego w zakresie 190mm – 240mm realizowaną przez 

obrót uchwytu centralnego umieszczonego w osi geometrycznej czaszy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

6) PKT nr: 1.15 i 1.16 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

panelami sterującymi umieszczonymi przy przegubie każdej z czasz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

7) PKT nr: 1.16 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

funkcją światła endoskopowego w postaci trzy punktowego oświetlenia o natężeniu 100 

lux?   

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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8) PKT nr: 1.17 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

funkcją pozycjonowania za pomocą wielorazowych uchwytów sterylizowanych, bez 

potrzeby stosowania jakichkolwiek uchwytów „brudnych”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

9) PKT nr: 1.22 i pkt nr 1.24 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

czaszami segmentowymi  - trzyczęściowymi, z wolną przestrzenią pomiędzy 

poszczególnymi częściami (segmentami) czaszy - podział realny w którym wszystkie 

części (segmenty) są wzajemnie od siebie fizycznie odseparowane i umożliwiają 

swobodny przepływ powietrza? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

10) PKT nr: 1.17 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z 

czaszami o konstrukcji szybowej z uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka 

wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

ZESTAW NR 7  

Dotyczy tabeli nr 2 - opis przedmiotu zamówienia -warunki techniczne:  

Pytanie Nr 1  

ad.1.3 Czy Zamawiający dopuści możliwość obrotu głowicy o 330 stopni na przegubie 

łączącym z ramieniem sprężystym ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Pytanie Nr 2   

ad. 1.10. Czy Zamawiający dopuści diody w ilości 96 sztuk w każdej z czasz ?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 3  

ad. 1.11. Czy Zamamwiający dopuści czasze lamp bez możliwości wymiany modułów za 

pomocą dedykowanego narzędzia, a tym samym o większym stopniu szczelności?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 4  

ad. 1.16. Czy Zamawiający dopuści światło endoskopowe o natężeniu 8000 lux-ów? 

 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 5  

ad. 1.17. Czy Zamawiający dopuści czasze lamp bez uchwytów brudnych za to z lepszym 

parametrem zgodności z nawiewem laminarnym ?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Pytanie Nr 6  

ad. 1.23. Czy Zamawiający dopuści czasze o powierzchni świetlnej przesłoniętej szybą z 

tworzywa o b. wysokich właściwościach antybakteryjnych i wysokiej przezierności.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert: 

 

Było: 
 

1.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 12.05.2022 r. do 

godziny. 11:00.  

1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 1.1. 

Winno być : 

 

1.1  Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 16.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

1.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 1.1. 

Było: 

 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 10.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Winno być 

 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 14.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Było:  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium, przed upływem terminu składania ofert 

(do 12.05.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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Winno być 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium, przed upływem terminu składania ofert 

(do 16.05.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od upływu terminu 

składania ofert. 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych 

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                Z up. Dyrektora WCSKJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-10T07:41:46+0200




