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Kraków,  26 październik 2017 r. 

 

Dotyczy: budowy na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku 

operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, 

gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi 

i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 

sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą 

i montażem wyposażenia stałego”; Znak postępowania A.I.271-28/17. 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI, ZNAK POSTĘPOWANIA: A.I.271-28/17 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw I 

Pytanie 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor na czas realizacji inwestycji udostępni Wykonawcy teren pod 

zaplecze budowy np. fragment parkingu zlokalizowanego w pobliżu planowanego budynku 

( oznaczenie na PZT jako parking nna 115 MP ) lub prosimy o wskazanie innego miejsca na 

zaplecze budowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do organizacji placu budowy, a jego organizacja 

i urządzenie powinna nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym. Wyznaczony teren 

Wykonawca użytkuje przez okres prowadzonych prac i po jego zakończeniu  doprowadza stanu 

pierwotnego. 

Zamawiający ponadto informuje, że parking jest wynajmowany przez firmę Agencja Ochrony 

,,Warta” Sp. z o.o., i jeżeli Wykonawca chciałby zagospodarować teren celem organizacji placu 

budowy właśnie na tym parkingu - musi się bezpośrednio skontaktować z Wynajmującym. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów serwisowych (m.in. gazów medycznych) są 

w zakresie Inwestora.  

Odpowiedź: 

Po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji to Zamawiający ponosi koszty materiałów 

zużywalnych np. żarówki, filtry itp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ponosi koszty materiałów zużywalnych. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę rocznych polis Odpowiedzialności Cywilnej. 

Wykonawca przedłużałby ważność polisy przed wygaśnięciem dotychczasowej, zapewniając 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały wymagany okres. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę rocznych polis 

Odpowiedzialności Cywilnej. Wykonawca przedłużałby ważność polisy przed wygaśnięciem 

dotychczasowej, zapewniając ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały wymagany okres. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania 

w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlanych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Wymóg 

taki powoduje dublowanie kosztów ubezpieczenia nie zapewniając dodatkowej ochrony 

ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 6: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga, aby polisa ryzyk budowlanych w okresie gwarancyjnym była ważna przez 36 miesięcy, 

zgodnie z obowiązującymi standardami. Ubezpieczyciele nie akceptują okresów dłuższych dla 

klauzul gwarancyjnych (kl. 003, kl. 004). 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje aby polisa ryzyk budowlanych w okresie gwarancyjnym była ważna przez 5 

lat i odpowiadała długości okresu rękojmi dla nieruchomości, (art. 568 § 1 kodeksu cywilnego).   

 

Pytanie 7: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 10 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 

franszyzę redukcyjną w wysokości 30 000 złotych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy § 6 ust 28 wzoru umowy: Na jakiej podstawie podwykonawca ma odpowiadać 

gwarancyjnie przed zamawiającym? To generalny wykonawca jest gwarantem wobec 

zamawiającego, a uprawnionym z gwarancji podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie zapisu. Wykonawca nie zawsze ma 

odpowiednie przełożenie i możliwość kontroli nad zatrudnianymi przez podwykonawców 

pracownikami i formą prawną ich zatrudniania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp: 

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Natomiast na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek określić: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób; 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

zatrudnienia, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy:, Na jakiej podstawie zamawiający wymaga od wykonawcy obok 

oświadczeń o otrzymaniu wynagrodzenia przez podwykonawcę dodatkowo potwierdzeń przelewu 

wynagrodzenia, w sytuacji gdzie takie potwierdzenia stanowią wewnętrzny dokument wykonawcy, 

a oświadczenie podwykonawcy jest wystarczającym dokumentem do dokonania płatności. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 143 d ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy § 9 ust. 7 wzoru umowy: Na jakiej podstawie wyposażenie ma być rozliczane na 

oddzielnych fakturach z terminem płatności 60 dni? Wnosimy o zmianę polegającą na rozliczaniu 

sprzętu wraz z robotami w terminie 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 12: 
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Dotyczy § 9 wzoru umowy: Wnosimy o zmiany dotyczące terminów płatności z 60 dni na 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 13: 

Dotyczy § 9 ust. 15 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu ze względu na 

zbytnie uprzywilejowanie zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgoda Zamawiającego na sprzedaż innej stronie długów Zamawiającego wynika z art. 54 ust. 5   

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustawy o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1638 z późn. zm.) - § 9 ust. 15 lit. B. 

 

Pytanie 14: 

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Wnosimy o określenie kary umownej o wartości 0,01% 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 15: 

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. b wzoru umowy: Wnosimy o określenie kary umownej o wartości 0,01% 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 16: 

Dotyczy § 11 ust. 6 wzoru umowy: Co zamawiający rozumie przez wady istotne? Czy termin 

gwarancji ma rozpocząć bieg na nowo dla naprawionego elementu czy dla wymienionej części? 

Odpowiedź: 

W § 8 ust. 8 pkt 3 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: “Przez wady istotne Zamawiający 

rozumie: wady, które: a) uniemożliwiają zgodne z prawem wykonanie lub użytkowanie obiektu albo 

jego części, b) uniemożliwiają działanie urządzenia lub innego elementu wyposażenia albo 

powodują, że działanie tego urządzenia lub elementu jest niebezpieczne dla osób, środowiska albo 

niezgodne z przepisami prawa.”   Termin gwarancji biegnie na nowo dla wykonanego na nowo 

obiektu, jego części, urządzenia lub innego elementu wyposażenia, które po usunięciu wad mogą 

być użytkowane, użytkowane zgodnie z prawem, użytkowane bezpiecznie  albo wykorzystywane w 

inny sposób zgodnie z celem dla jakiego powstało, zostało wstawione lub zamontowane.   

 

Zestaw II 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację, który z dokumentów: przedmiar, rysunki dokumentacji projektowej, czy 

zestawienia materiału w opisach technicznych jest nadrzędny do wyceny w przypadku rozbieżności 

ilościowej lub jakościowej między nimi? 

Odpowiedź: 

Nadrzędne są rysunki natomiast w przypadku rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową, opisową 

i przedmiarami nadrzędny jest rysunek. 

Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 4 SIWZ iż Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera wzór umowy (będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji), dokumentacja 

postępowania - w szczególności Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary 

robót, dokumentacja projektowa, opis wymaganego wyposażenia stałego. Zakres rzeczowy 

robót/inwestycji oraz wyposażenia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści 

specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

 

Pytanie 2: 

W związku z brakiem informacji w projekcie instalacji sanitarnych i architektury na temat standardu 

białego montażu (typu, przykładowego producenta, itp.) prosimy o sprecyzowanie przez 

Zamawiającego tego standardu.  

Odpowiedź: 

Przy wycenie oferty można uwzględnić standard oferowany np. przez firmę KOŁO, ROCA lub 

równoważne itp. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że nie narzuca konkretnego producenta 

w tym zakresie. 

 

Pytanie 3: 
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Opis techniczny wod-kan dopuszcza rezygnacje z montażu zestawu hydroforowego podnoszącego 

ciśnienie poprzez zapis: ,,Dopuszcza się zaniechanie montażu urządzenia w przypadku stwierdzenia 

ciśnienia 3,8bara lub wyższego w miejsce wpięcia do sieci szpitalnej”. Prosimy o jednoznaczne 

określenie przez Zamawiającego konieczności montażu zestawu hydroforowego. Jeśli Zamawiający 

rezygnuje z montażu zestawu prosimy o podanie ciśnienia w sieci wodociągowej.  

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć dostawę o montaż zestawu hydroforowego. 

 

Pytanie 4: 

W projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku projektowanego w salach operacyjnych 

występują stropy laminarne, natomiast w przedmiarze brakuje tych elementów. Prosimy 

o potwierdzenie, że stropy laminarne powinny być ujęte w wycenie instalacji wentylacji 

i klimatyzacji. 

Odpowiedź: 

Zakres robót określa dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary są jedynie materiałem 

pomocniczym. 

Należy ująć w wycenie stropy laminarne. 

 

Pytanie 5: 

W projekcie instalacji grzewczych i wody lodowej brakuje rozwiązania przegrzewu c.w.u. 

w przedmiarze elementy te występują podobnie jak w opisie technicznym. Nie ma możliwości 

jednak zweryfikować tego układu z uwagi na brak schematu w związku, z czym prosimy 

o przekazanie takiego schematu. 

Odpowiedź: 

Kwestia podgrzewu c.w.u. w istniejącej kotłowni została opisana w opisie technicznym, str. 14 i 15. 

 

Pytanie 6: 

W związku z rozbieżnością między profilami wykonania sieci zewnętrznych sanitarnych, a PZT 

w ilościach poszczególnych elementów prosimy o określnie, które z tych opracowań należy przyjąć 

jako nadrzędne do wyceny. 

Odpowiedź: 
W przypadku rozbieżności pomiędzy profilami sieci i PZT proszę traktować Planszę zbiorczą sieci 

jako nadrzędną. Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 4 SIWZ iż Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji), 

dokumentacja postępowania - w szczególności Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, przedmiary robót, dokumentacja projektowa, opis wymaganego wyposażenia stałego. Zakres 

rzeczowy robót/inwestycji oraz wyposażenia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami 

treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o informację, czy zakres wyposażenia medycznego z przedmiarów gazów medycznych 

wchodzi w zakres dostawy wyposażenia medycznego: 

Lampa zabiegowa jednoczasowa na podstawie 

mobilnej, oznaczenie L3 
1 kpl 

Łóżko szpitalne z 4-segmentowym mechanizmem 

regulacji blatu łóżka z indywidualnymi 

ustawieniami, oznaczenie Op5 

6 kpl 

Most medyczny 1-stanowiskowy (3O.2A.2V), 

oznaczenie M1 3  kpl 

Most medyczny 1-stanowiskowy (2O.2A.2V), 

oznaczenie M2 4 
kpl 

Kolumna anestezjologiczna (2O.N.2A.2V. 

AGSS), oznaczenie KA 
3 

kpl 

Kolumna chirurgiczna (2A5.A8.C.2V.AMSS), 

oznaczenie KCH 
3 

kpl 

Dwuczaszowa lampa operacyjna, oznaczenie 

L1 3 
kpl 

Lampa zabiegowa jednoczasowa sufitowa, 

oznaczenie L2 3 
kpl 
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Lampa zabiegowa jednoczaszowa na podstawie 

mobilnej, oznaczenie L3 1 
kpl 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w zakres przedmiotu dostawy wchodzą tylko urządzenia oraz meble, 

które znajdują się w załączniku nr 6 do umowy - pozostałe wyposażenie spoza tego załącznika nie 

wchodzi w zakres dostawy. 

 

Zestaw III: 

Pytanie 1: 

Ad1.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami oświetleniowymi monolitycznymi ze 

źródłem światła w postaci LED? Rodzaj kopuły nie wpływa na jej parametry i funkcjonalność, 

a odpowiednio wyprofilowana kopuła monolityczna posiada idealne warunki do współpracy 

z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Ad2 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zawiesie posiada osłonę wykonaną 

z blachy stalowej, malowanej proszkowo? Jest to bardziej trwały materiał w porównaniu 

z tworzywem, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Ad8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły przystosowane są do współpracy 

z nawiewem laminarnym i są wykonane w wersji monolitycznej? 

Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa 

sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem 

laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi 

sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki, a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo 

w dół.  

Kształt monolityczny jest obecnie powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych 

do sal z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych 

w przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny 

przy jednoczesnym utrudnieniu czyszczenia i zachowania sterylności. Kształt monolityczny kopuły 

ma bardziej niezależny od położenia lampy wpływ na obieg powietrza w sali operacyjnej. Lampy 

dzielone ze względu na bardziej skomplikowany kształt w pewnych ustawieniach mogą 

wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym od pionu stawia szereg 

przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Kopuła monolityczna 

w każdym położeniu stanowi jedną zwartą przeszkodę co minimalizuje wprowadzanie turbulencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Ad12.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5:  

Ad18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada uchwyt brudny 

w formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy uchwyt, 

umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie niezależnie od położenia czaszy-

zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 

Ad20 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której możliwość obrotu ramienia stałego  

wokół mocowania głównego dla  kopuły głównej wynosi 285°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7: 

Ad21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwość obrotu ramienia uchylnego  

wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły głównej wynosi 305°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8: 

Ad.22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka 

różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 9:  

Ad23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie 25 - 100%, realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz 

eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10: 

Ad24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada wyłącznik lampy, 

umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach 

oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie? Rozwiązanie dwóch paneli na kopule 

umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego  

minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 11: 

Ad.25 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo uruchamiane jest 

z panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 12:  

Ad28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która nie posiada funkcji synchronizacji kopuły 

głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do jednego 

poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13: 

Ad31. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14:  

Ad37. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada uchwyt 

brudny w formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy 

uchwyt, umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie niezależnie od  położenia czaszy- 

zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 15: 

Ad39.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego  

wokół mocowania głównego dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16: 

Ad40. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której możliwość obrotu ramienia uchylnego 

wokół przegubu łączącego ramiona dla  kopuły satelitarnej wynosi 305°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17: 

Ad.41. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to 

niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18:  

Ad42. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

 

 

 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

i ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

 

Strona 8 z 16 

 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego minimalizuje zakłóccenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz 

eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 19: 

Ad43. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 20: 

Ad.44 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo uruchamiane jest 

z panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 21:  

Ad47. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która nie posiada funkcji synchronizacji kopuły 

głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do jednego 

poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 22: 

Ad48. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada panel przewodowy naścienny 

pozwalający na sterowanie następującymi funkcjami: 

- włączanie i wyłączanie lampy,  

-regulacja natężenia światła,  

-regulacja wgłębności 

-regulacja temperatury barwowej światła 

-regulacja światła Endo? 

Zastosowanie przewodowego panelu naściennego minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na 

Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23:  
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Jaka jest wysokość sal, gdzie mają 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 zamieszczonym rysunkiem A/BN/5 w projekcie wykonawczym architektury.  

 

Pytanie 24: 

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie 

akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem A/BN/5 w projekcie wykonawczym architektury.  

 

Pytanie 25: 

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 26: 

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

stropowych elementów montażowych?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 27: 

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim 

przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Załącznik nr 6.6 do Umowy 

Lampa operacyjna z kamerą oraz trzecim ramieniem z monitorem- 1szt. 

 

Pytanie 1: 

Ad1.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami oświetleniowymi monolitycznymi ze 

źródłem światła w postaci LED? Rodzaj kopuły nie wpływa na jej parametry i funkcjonalność, 

a odpowiednio wyprofilowana kopuła monolityczna posiada idealne warunki do współpracy 

z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2: 

Ad2 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zawiesie posiada osłonę wykonaną 

z blachy stalowej malowanej proszkowo? Jest to bardziej trwały materiał w porównaniu 

z tworzywem, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3: 

Ad8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły przystosowane są do współpracy 

z nawiewem laminarnym i są wykonane w wersji monolitycznej? 

Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa 

sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem 

laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi 

sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki , a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo 

w dół.  

Kształt monolityczny jest obecnie powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych 

do sal z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych 

w przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny 

przy jednoczesnym utrudnieniu czyszczenia i zachowania sterylności. Kształt monolityczny kopuły 

ma bardziej niezależny od położenia lampy wpływ na obieg powietrza w sali operacyjnej. Lampy 
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dzielone ze względu na bardziej skomplikowany kształt w pewnych ustawieniach mogą 

wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym od pionu stawia szereg 

przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Kopuła monolityczna 

w każdym położeniu stanowi jedną zwartą przeszkodę co minimalizuje wprowadzanie turbulencji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4: 

Ad12.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 5:  

Ad18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada uchwyt brudny 

wformie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy uchwyt, 

umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie niezależnie od  położenia czaszy-

zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 

Ad20 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego  

wokół mocowania głównego dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 7: 

Ad21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której możliwość obrotu ramienia uchylnego  

wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 8: 

Ad.22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka 

różnica w porównaniu z wymogami SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 9: 

Ad23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 
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umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz 

eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6..6 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10: 

Ad24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada wyłącznik lampy, 

umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach 

oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie? Rozwiązanie dwóch paneli na kopule 

umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 11: 

Ad.25 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo uruchamiane jest 

z panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 12: 

Ad28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13: 

Ad31. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14: 

Ad37. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada uchwyt 

brudny w formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy 

uchwyt, umożliwiający wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt  podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie  niezależnie od  położenia 

czaszy-zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 15: 

Ad39.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego  

wokół mocowania głównego dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16: 

Ad40. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego  

wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie:17:  

Ad42. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie 25 - 100%, realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach? Rozwiązanie dwóch 

paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów 

stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu 

przewodowego minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje 

uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 18: 

Ad43. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego  

minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 19: 

Ad.44 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo uruchamiane jest 

z panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 20:  

Ad47. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21: 

Ad48. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kamera umieszczona jest w osi 

symetrii kopuły głównej za szybą bezpieczną? Takie rozwiązanie chroni kamerę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 22: 

Ad58. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której możliwość obrotu ramienia uchylnego  

wokół przegubu łączącego ramiona  dla  monitora  wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23: 

Ad60. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której monitor posiada rozdzielczość Full HD 

1920x1200 ? Jest to parametr lepszy niż wymagany w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 24: 

Ad61.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która posiada panel przewodowy naścienny 

pozwalający na sterowanie następującymi funkcjami: 

-włączanie i wyłączanie lampy,  

-regulacja natężenia światła,  

-regulacja wgłębności 

-regulacja temperatury barwowej światła 

-regulacja światła Endo 

-zoom kamery 

-obrót kamery? 

Zastosowanie przewodowego panelu naściennego minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na 

Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 25: 
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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? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 26: 

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie 

akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 27: 

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 28: 

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

stropowych elementów montażowych?   

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 29: 

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim 

przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Zestaw IV 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 6.4 do umowy - zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu 

stałym 

Kolumna chirurgiczno – artroskopowi 

W związku w wymogiem zaoferowania kolumny bez punktów poboru gazów medycznych czy 

Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez manometrów kontrolnych gazów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Zamawiający wymaga Punkty poboru gazów medycznych  

2 x AIR    - sprężone powietrze 

2 x VAC   - próżnia 

 

Myjnia chirurgiczna 3 – stanowiskowa z armaturą termostatyczną i włącznikami biodrowymi   

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną z baterią/armaturą bezdotykową 

uruchamianą na fotokomórkę – zgodnie z punktem 11 tabeli technicznej, zamiast włącznikami 

biodrowymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą głębokość całkowitą 

wynoszącą 580 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą szerokość wewnętrzną 

koryta wynoszącą 480 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą grubość panelu 

wynoszącą 65 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną wyposażoną w bezdotykowy 

podajnik mydła i płynu dezynfekcyjnego z obudową wykonaną z aluminium? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni chirurgicznej posiadającej tylko atest PZH, nie 

posiadającej certyfikatu CE? Myjnie chirurgiczne nie są wyrobami medycznymi, żaden producent 

nie posiada tego typu wyrobów zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i nie podlegają one procesowi certyfikacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 7: 

Załącznik nr 6.18 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych 

w wyposażeniu stałym 

Szafka na nici, wbudowana w system paneli ściennych  

W związku z niewielkim gabarytem szafki, czy Zamawiający dopuści szafkę na nici bez 

wysuwanego kosza oraz bez szuflady? Dotyczy punktu 5 oraz 8 tabeli technicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

Załącznik nr 6.19 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych 

w wyposażeniu stałym 

Szafka chirurgiczna, wbudowana w system paneli ściennych  

Czy Zamawiający dopuści szafkę chirurgiczną bez wysuwanego kosza oraz bez szuflady? Dotyczy 

punktu 5 oraz 8 tabeli technicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Załącznik nr 6.20 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych 

w wyposażeniu stałym 

Zabudowa meblowa z lodówką podblatową  
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Pytanie 9: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania meble posadowione na nóżkach lub z cokołem 

przykręcanym do nóżek mebli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga posadowienia mebli na nóżkach. 

 

Pytanie 10: 

W związku z tym, że zabudowa meblowa nie jest wyrobem medycznym, prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dla tych wyrobów potwierdzenia/wpisu lub 

zgłoszenia do RWM w Polsce.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), prosimy 

o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 
 

Z poważaniem 
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