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Katowice, 17.08.2021r. 

 
ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA TG/334/01/2021 

Dotyczy postępowania 
„Dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zakonu Bonifratrów  

w Katowicach. Sp. z o.o.” 

 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści maksymalne natężenie kopuły pomocniczej o wartości 160 000 lux? Jest to 
parametr lepszy od wymaganego, a natężenie można zredukować do 100 000 lux. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i pomocniczą wyposażone w 110 diod LED? Większa ilość 
diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną , 

jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 50W. 
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa 

dwukrotnie ilość diod a co za tym idzie parametr ten wpłynie na wielkość i ciężar kopuły. 

 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści lampę której kopuły wyposażone są w 7 modułów świetlnych równomiernie 
rozmieszczonych wewnątrz czaszy: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 

diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej 

jednorodną plamę świetlną, jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 
50W. 

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Zwiększenie modułu skutkuje w 
momencie wystąpienia awarii wyższymi kosztami naprawy. 

 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści kopułę o grubości 13,9 cm i wadze do 21 kg? Większa grubość kopuły 

zapewnia lepsze oddawanie ciepła, a waga nie ma pływu na funkcjonalność i ergonomiczność lampy. 
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Parametr ten zwiększa wielkość kopuły 

co skutkuje koniecznością odprowadzenia większej ilości ciepła oraz wpływa na ciężar 
samej kopuły. 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny umieszczony w części centralnej 

kopuły? Odległość od osi symetrii jest nieznaczna i nie ma wpływu na parametry lampy ani na 
skuteczność i manewrowalność kopułą. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w 
formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która 

zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 7 
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy? 

Odp.: Strop żelbetowy. 
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Pytanie 8 
Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli 

tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? 

Odp.: Sufit podwieszany na wysokości H=300, odległość między sufitem podwieszanym a 
stropem właściwym H=50. Wysokość od podłogi do stropu właściwego H=350. 

 
Pytanie 9 

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS 

na 230 V ? 
Odp.: Zamawiający posiada zasilanie awaryjne UPS=230V 

 
Pytanie 10 

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- 
stropowych elementów montażowych. 

Odp.: Powyżej znajduje się dach, powstałe ewentualne uszkodzenia dachu podczas 

montażu lampy będą konieczne do usunięcia przez Wykonawcę. 
 

Pytanie 11 
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są 

wyprowadzone?  

Odp.: W Sali w której będzie instalowana lampa znajdują się przewody zasilające 
wyprowadzone nad stropem, są to 2 przewody 3x1,5. 

 
Pytanie 12 

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa 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”? 

Odp.: Zamawiający posiada pełną instalację elektryczną. Montaż lampy operacyjnej musi 
zostać wykonany bez uszkodzeń, z uwagi na fakt, że wszystkie pomieszczenia są nowe. 

Powstałe uszkodzenia muszą zostać usunięte na koszt Wykonawcy. 
 

Pytanie 13 

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego 
producenta 

Odp.: W pomieszczeniu nie znajduje się żadna lampa operacyjna. 
 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 (diody białe) ?  
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. 
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ 

 

Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (diody białe) ?  

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. 
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ 
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Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie 18 cm i 30 cm? 

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 
Pytanie 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 90 ? 

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 
 

Pytanie 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuści czaszę o wymiarach 34x35 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić 
kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie w których diody są dwukolorowe emitujące światło białe o  
jednakowej temp. barowej? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 
 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuści lampę w uchwytem odkręcanym sterylnym umieszczonym z boku czaszy (nie 
zaburzającym wiązki światła), z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający 

ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.  
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Pytanie 23 

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacja natężenia światła w zakresie: 5 000 - 100 000 lux  

(w 5 krokach) panelem umieszczonym przy czaszy lampy. 
Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Pytanie 24 

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% 

realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako  
włącz/wyłącz. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, dodatkowo zapobiegające zakażeniom 

krzyżowym. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 25 

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. 

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 
 

Pytanie 26 

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) 
zespół  diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 27 
Czy Zamawiający dopuści zużycia energii na poziomie max 100 W ? 

Odp.: Nie, zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Pytanie 28 

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany    
montaż lampy? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14 

  
Pytanie 29 

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od 
stropu? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14 
 

Pytanie 30 

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? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14 
 

Pytanie 31 

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? 
Odp.: W miejscu montażu nie wisi żadna lampa operacyjna, zainstalowane jest 

oświetlenie pomieszczenia. 
 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 
3800/4300/4800K ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą temperaturą barwową 4300K ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 34 

Czy Zamawiający dopuści czaszę główną o średnicy 60 cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 35 
Czy Zamawiający dopuści czaszę główną o średnicy 66 cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 36 
Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 66 cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 37 

Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 60 cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuści czaszę pomocniczą o średnicy 50 cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 39 
Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy pomocniczej – 54?  

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. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

 
Pytanie 40 

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy pomocniczej – 96?  
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. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

 
Pytanie 41 

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy głównej – 84?  

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. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 42 

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy głównej – 96?  
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. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 43 
Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie 20-30 cm? 

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 44 
Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony centalnie, z 

możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym 
położeniu.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 45 

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 4 uchwyty brudne umieszczony na obwodzie czaszy? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 46 
Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące 

od  producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  
danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za 

 wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora ? Materiały 

informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i  nie 
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 można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 
w  konkretnym postępowaniu. 

Odp.: Tak, Zamawiający przychyla się do prośby Zamawiającego dotyczącą dostarczenia 

materiałów informacyjnych pochodzących od producenta. 
 

Pytanie 47 
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z lampami 

zabiegowymi? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie  

motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.  
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaję przy zapisach, i nie dokonuje podziału pakietu. 

 
Pytanie 48 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty 
podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym 

cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. 

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie do 8 tygodni dostawy realizacji 
zamówienia. Wyraża zgodę zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67. 

 
Pytanie 49 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania czaszę  główną  z  72  diodami LED? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 50 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  lampę  w której  diody  LED  umieszczone  są  czasach w 

modułach w formie  odbłyśników ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 51 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę z regulacją  natężenia  30-100%  dla czaszy 

głównej? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 52 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę z  temperaturą  barwową  4500K? 

Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 53 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania czaszę  główną  o średnicy  71cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 54 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania czaszę  główną  o wadze  18  kg? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 55 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  lampę  z  wymiennym,  ergonomicznym  uchwytem  

sterylnym z gładką  rękojeścią? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 56 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę wyposażoną  w panel sterowania umieszczony  na  

ramieniu  przy  każdej  z czasz? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 57 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę z  możliwością  obniżenia  natężenia światła  do  

48.000  lux  dla czaszy  głównej  oraz  do  36.000 lux  dla czaszy  pomocniczej? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 58 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę w  kształcie  wieloboku zbliżonego  do  trójkata? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 59 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę o wymiarach  czaszy  335x300 mm? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 60 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę bez  uchwytu  brudnego? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 61 
Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę z wgłębnością  oświetlenia  153  cm? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 62 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę z dotykową, płynną  regulacją natężenia 
oświetlenia realizowaną  za pomocą  sterownika przy czaszy lampy? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 63 

Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania lampę bez sygnalizowania zmiany natężenia poprzez 
zmianę koloru uchwytu sterylnego? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 64 

Czy Zamawiający  dopuści  lampę o poborze mocy  15W? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 65 

Prosimy o informację jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy, czy do miejsca montażu 

doprowadzone jest zasilanie elektryczne, czy w miejscu instalacji jest zainstalowana jakaś lampa oraz 
jakiego producenta? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytania: 7-14  
 

Pytanie 66 
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy i montażu lampy do 60 dni od daty podpisania umowy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wysłużenie dostawy i montaż lampy do 60 dni od 

daty podpisania umowy. 
 

Pytanie 67 
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia do 30 września 2021r. 

Odp.: Tak, Zamawiający przychyla się do prośby i wydłuża realizację zamówienia do 30 

września 2021r. 
 

Pytanie 68 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 

3800/4300/4800K? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.       
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…………….…………………………………………………….. 
              data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

 
 

 

 


