Świnoujście, 2007-04-05
WIM/MW/ZP/340/22/PYT-II,III/MOD-1/1609/2007

Dotyczy:

1.

Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/22/2007

2.

Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007

odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w dniach: 23.03.2007 r.
26.03.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007 „Dostawa
wyposażenia i mebli medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda
Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.”

ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
i
MODYFIKACJA NR 1
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
uwzględniając pytania Wykonawców zadane w dniach: 23.03.2007 r. i 26.03.2007 r.
dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi
Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je
również na stronie internetowej Zamawiającego, oraz dokonuję modyfikacji Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia WIM/ZP/340/22/2007 jak określono poniżej w tekście
odpowiedzi:
I.

Pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 23.03.2007 r. (zachowano oryginalny
układ i kolejność pytań – numeracja w nawiasie określa numer pytania Wykonawcy;
przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

Pytania dotyczące Tabeli 1.2. pozycje 10 i 11 i 12
Pytanie 1 (1)
Czy Zamawiający dopuści stół bez alternatywnego napędu hydrauliczno-mechanicznego?
Odpowiedź:. Nie. Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego sześciosegmentowego pozycja 10, pkt .I Tabeli 1.2, bez alternatywnego napędu zapewniającego sterowanie
funkcjami stołu
w przypadku awarii układu elektrycznego.
Modyfikacja 1-1
Zamawiający zmienia zapis w poz.10 - Stół operacyjny sześciosegmentowy, pkt
I. Wyposażenie medyczne Tabeli 1.2. – z opisu technicznego po wyrazach: „Stół
wyposażony w alternatywny napęd - wykreśla wyrażenie: „hydrauliczno-mechaniczny
(pompa hydrauliczna uruchomiana jednym pedałem)”
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Pytanie 2 (2)
Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem bez podświetlanych piktogramów?
Odpowiedź: Ad. Poz. 10 – stół operacyjny sześciosegmentowy –nie, Zamawiający nie
dopuszcza stołu z pilotem bez podświetlanych piktogramów.
Ad. Poz. 11. – stół operacyjny pięciosegmentowy – tak, Zamawiający dopuszcza stół
z pilotem bez podświetlanych piktogramów.
Modyfikacja 1-2
Zamawiający zmienia zapis w poz. 11- Stół operacyjny pięciosegmentowy, pkt
I. Wyposażenie medyczne Tabeli 1.2. - z opisu technicznego po wyrażeniu:” Pilot”
wykreśla się zdanie: ” z podświetlanymi piktogramami, ułatwiający sterowanie
funkcjami stołu przy ograniczonym oświetleniu (np. zabiegi endoskopowe).”

Pytanie 3 (3)
Czy Zamawiający dopuści stół z mechanicznym łamaniem segmentów leża?
Odpowiedź: Nie . W poz. 10 – stół operacyjny sześciosegmentowy oraz w
pozycji 11- stół operacyjny pięciosegmentowy Zamawiający nie dopuści stołów
z mechanicznym łamaniem segmentów leża.
W poz. 12 – tak, zgodnie z zapisem w SIWZ.
Pytanie 4 (4)
Czy Zamawiający dopuści stół o sterowaniu elektromechanicznym?
Odpowiedź: W poz. 10 i 11 nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
W poz. 12- Tak, Zamawiający dopuszcza stół o sterowaniu elektromechanicznym.
Pytanie 5 (5)
Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji podnóżka węższej niż +/- 90 °?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga regulacji podnóżka w zakresie min.-900 +700
Pytanie 6 (6)
Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 580mm?
Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści stoły o szerokości blatu 580mm
Modyfikacja 1-3
Zamawiający zmienia zapisy w pozycjach: 10. 11 i 12 , pkt I.-Wyposażenie medyczne
Tabeli 1.2.SIWZ - z opisów technicznych w pozycji: Dane techniczne - wykreśla się
zapisy: „całkowita szerokość blatu max 550 mm” ; „szerokość materaców min 500
mm” i wprowadza w każdej pozycji tabeli tj. poz.10.11.12 pkt.I Tabeli 1.2. zapis o
obowiązującym brzmieniu: „całkowita szerokość blatu max. 580 mm”.

Pytanie 7 (7)
Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnej wysokości blatu ok. ll00mm?
Odpowiedź:. Tak
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Pytanie 8 (8)
Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji pleców -45 do + 85°?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści stół z poz. 12- stół operacyjny pięciosegmentowy
z regulacją oparcia pleców w zakresie: minimum - 400 (± 50) do 70 0.
Modyfikacja 1-4
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 12 – stół operacyjny pięciosegmentowy, pkt IWyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ – z opisu technicznego w pozycji: Dane
techniczne: Regulacja oparcia pleców: wykreśla się wyrażenie: - 400 do 70 0 i
wprowadza zapis o obowiązującym brzmieniu: „ minimum : - 400 (± 50) do 70 0” .

Pytanie 9 (9)
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacja podgłówka mniejszą niż +/- 50°?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga minimum zakresu regulacji podgłówka
w zakresie: -400 +300
Pytanie 10 (10)
Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym blatu 250mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytania dotyczące Tabeli 1.2 pozycje 14
Pytanie 11 (11)
Czy Zamawiający dopuści stół wymiarach blatu 2100 x 580mm?
Odpowiedź: Tak.
Modyfikacja 1-5
Zamawiający zmienia zapis
w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy
pkt I-Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - z opisu technicznego w pozycji:
Dane techniczne - wykreśla się zapis: „całkowita szerokość blatu: 540mm ( ±20 mm)
i wprowadza
w pozycji 14,
Tabeli 1.2. zapis o obowiązującym brzmieniu:
„całkowita
szerokość
blatu
min.
540
max.
580
mm”
oraz wykreśla się zapis „długość stołu z blatem :2200mm(±20mm)”
i wprowadza w poz. 14, Tabeli 1.2. zapis o obowiązującym brzmieniu:
„długość stołu z blatem: min. 2050 mm”

Pytanie 12 (12)
Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnej wysokości 1040mm?
Odpowiedź: Tak.
Modyfikacja 1-6
Zamawiający zmienia zapis
w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy,
pkt
I -Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisie technicznym w pozycji: Dane
techniczne - Regulacja wysokości 730 do 1080 mm wykreśla się zapis (±20mm)
i wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu (±40mm).
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Pytanie 13 (13)
Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji pleców -45 do + 70°?
Odpowiedź: Tak
Modyfikacja 1-7
Zamawiający zmienia zapis
w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy,
pkt.
I -Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisie technicznym w pozycji: Dane
techniczne - Regulacja oparcia pleców: -400 do 800 wykreśla się zapis (±20)
i wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu (±100)

Pytnie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 1 i 2 i 3 i 4 i 5
Pytanie 14 (14)
Czy Zamawiający wymaga temperatury barwowej nie mniejszej niż 4200 K w każdym stanie
pracy lampy?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga temperatury barwowej nie mniejszej niż 4200 K
w każdym stanie pracy lampy.
Pytanie 15 (15)
Czy Zamawiający wymaga lampy o minimalnej średnicy pola roboczego nie mniejszej od
minimalnej „min. 13"?
Odpowiedź: dla poz. 1,2.3.5. średnica pola operacyjnego minimum 13 cm, dla pozycji
4 – minimum 16 cm + przedziały i parametry zgodnie z opisami SIWZ
Pytanie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 1 i 2
Pytanie 16 (16)
Czy Zamawiający wymaga lampy o dowolnej średnicy pola roboczego mieszczącej się w
przedziale „min. 13-19cm"
Odpowiedź: Zamawiający wymaga lampy z możliwością regulacji średnicy pola
roboczego w zakresie minimum od 13cm do 19 cm.
Pytanie 17. (17)
Czy Zamawiający dopuści lampę nie posiadającą przycisków sterowniczych na
ramieniu lub głowicy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 18. (18)
Czy Zamawiający dopuści lampę na podstawie mniej niż 4 kołowej?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ.
Pytanie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 3 i 4 i 5.
Pytanie 19 (19)
Czy Zamawiający dopuszcza lampy z niesterylną regulacją natężenia oświetlenia?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
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Pytanie 20 (20)
Czy Zamawiający dopuszcza lampę z elektryczną regulacją natężenia oświetlenia w
którym to systemie w trakcie zmniejszania natężenia oświetlenia temperatura barwowa
spada poniżej 4100K?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 21 (21)
Czy Zamawiający dopuszcza lampy o dowolnej żarówce, np. ksenonowej, diodowej,
halogenowej?
Odpowiedź: Tak, przy zachowaniu pozostałych minimalnych parametrów
wymaganych
w SIWZ.
Modyfikacja 1-8
Zamawiający zmienia zapisy w pozycjach: 3 i 4 i poz. 5, pkt. I - Wyposażenie
medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisach technicznych podanych pozycji po
wyrażeniu: źródło światła: żarówki halogenowe – dopisuje się: „lub ksenonowe lub
diodowe”.

Pytanie 22 (22)
Czy Zamawiający dopuści lampę z niesymetrycznie umieszczonym sterylnym
uchwytem do regulacji plamy świetlnej?
Odpowiedź: Tak.
II.

Pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 26.03.2007 r. (zachowano oryginalny
układ i kolejność pytań – numeracja w nawiasie określa numer pytania Wykonawcy;
przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

Lampa bezcieniowa ścienna/stojąca ( poz. 2 pkt. I Tabeli 1.2.)
Pytanie 23 (1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej bezcieniowej o współczynniku
oddawania barw Ra=91?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampę o współczynniku oddawania barw Ra ≥ 91
Modyfikacja 1-9
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 2 – Lampa bezcieniowa stojąca,
w pkt I-Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2- w opisie technicznym wykreśla się zapis „
Ra≥93,na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „ R≥ 91”

Lampa sufitową trzyoogniskowa
Pytanie 24 (1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej bezcieniowej jednoreflektorowej
posiadającej wieloparaboliczny, szlifowany reflektor, wytwarzający optymalną głębię ostrości
o dł.70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej zapewnioną ciągłość oświetlenia
dzięki rezerwowej żarówce, która w momencie awarii żarówki włącza się automatycznie nie
zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast lampy 3-reflektorowej
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisw SIWZ.
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Pytanie 25 (2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu
oświetlenia 90.000 lux?
Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw Ra ≥94
Modyfikacja 1-10
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 3 – Lampa sufitowa trzyogniskowa, pkt
I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym wykreśla się zapis
„Natężenie oświetlenia min. 110.000 lux, współczynnik oddawania barw Ra ≥95”na to
miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia
min. 90.000 lux, współczynnik oddawania barw Ra ≥94”

Lampy operacyjne 5+3 sufitowe
Pytanie 26 (1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej bezcieniowej o dwóch czaszach
1-reflektorowych posiadających każda wieloparaboliczny, szlifowany reflektor wytwarzający
optymalną głębię ostrości o dl. 70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej
zapewnioną ciągłość oświetlenia dzięki rezerwowej żarówce, która w momencie awarii
żarówki włącza się automatycznie nie zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast lampy
5+3-reflektorowej?
Odpowiedź: Nie .Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
Pytanie 27 (2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym
natężeniu oświetlenia 145.000 lux dla czaszy głównej?
Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw Ra ≥94.
Modyfikacja 1-11
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 4 – Lampy operacyjne 5+3 sufitowe, pkt.
I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz. : Wymogi dla
kopuły 5-reflektorowej :wykreśla się zapis: „Natężenie oświetlenia min. 150.000 lux,
współczynnik oddawania barw Ra ≥95”, na to miejsce wprowadza się wyrażenie o
obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 145.000 lux, współczynnik
oddawania barw Ra ≥94”.

Pytanie 28 (3)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy o zakresie regulacji średnicy
pola bezcieniowego dla czaszy głównej 15 cm - 26 cm?
Odpowiedź: Nie .Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.
Pytanie 29 (4)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu
oświetlenia 90.000 lux dla satelity?
Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw minimum Ra ≥94.
Modyfikacja 1-12
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 4 – Lampy operacyjne 5+3 sufitowe, pkt
I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz. : Wymogi dla
kopuły 3-reflektorowej :wykreśla się zapis „Natężenie oświetlenia min. 110.000 lux,
współczynnik oddawania barw Ra ≥95”, na to miejsce wprowadza się wyrażenie o
obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 90.000 lux, współczynnik
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oddawania barw Ra ≥94”.

Lampy operacyjne 3+3 projektorowe
Pytanie 30 (1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjne) bezcieniowej o dwóch czaszach
1-reflektorowych posiadających każda wieloparaboliczny, szlifowany reflektor, wytwarzający
optymalną głębię ostrości o dł. 70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej
zapewnioną ciągłość oświetlenia dzięki, rezerwowej żarówce, która w momencie awarii
żarówki włącza się automatycznie nie zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast, lampy
3+3-reflektorowej?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
Pytanie 31 (2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu
oświetlenia 90.000 lux?
Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw Ra ≥94
Modyfikacja 1-13
Zamawiający zmienia zapis w pozycji 5 – Lampy operacyjne 3+3 projektorowe
sufitowe, pkt. I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz:
Wymogi dla kopuł 3-reflektorowych: wykreśla się zapis „Natężenie oświetlenia min.
110.000 lux, współczynnik oddawania barw Ra ≥95”a na to miejsce wprowadza się
wyrażenie
o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 90.000 lux,
współczynnik oddawania barw Ra ≥94”.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) wzywam do potwierdzenia otrzymania
niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.

7/7

