
Kraków, dnia 14.11.2021 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ cz. II 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WPS.SAG.272-5/21 

 
Szanowni Państwo, 
Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej 
„ustawa”, Zamawiający – Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna zawiadamia, że w prowadzonym 
w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 
medycznego” (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej: 

 

Dotyczy Pakietu nr II – Lampa zabiegowa 

Pytanie nr 3  

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

montaż lampy? 
Odpowiedź:  Strop betonowy 

 
Pytanie nr 4  

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

stropu? 

Odpowiedź:  Nie występuje sufit podwieszany 

 
Pytanie nr 5  

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? 

Odpowiedź:  W miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia 

lampy 

 
Pytanie nr 6  

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? 

Odpowiedź:  Tak. Lampa Famed BHC-175/175 

 
Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia max. do końca roku 2021r. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8  

Czy Zamawiający dopuści lampę z ramionami jak na zdjęciu poniżej? 



 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

Pytanie nr 9  

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. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 10  
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. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   

 

Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej 

płytce) zespół  diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
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