
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 14.08.2014  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę  sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w 
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.   (Znak Postępowania: 3633/2014).

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
984, 1047 i  1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących 
zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 6, zezwoli na zaoferowanie w 

przypadku lampy z regulacją pola i barwy na łączny pobór mocy 330W?

W przypadku dopuszczenia do zaoferowania lampy operacyjnej bez regulacji pola lub barwy  

pobór mocy wynosi 260W, a w przypadku lampy bez regulacji pola oraz barwy tylko 180W.

2. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  lampę operacyjną  z  dwoma 
monitorami, z czego jeden zainstalowany jest na ramieniu zintegrowanym z głowicą lampy, a 
drugi na oddzielnym ramieniu akcesoryjnym?  Jest to rozwiązanie umożliwiające ustawienie 
monitorów w opozycji do siebie w osi długiej stołu operacyjnego i nie ma żadnego wpływu na 
zakresy obrotów ramion. 

3. Dotyczy  pkt.  nr  17  tabeli:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  lampę,  w  której 

bezcieniowość lampy głównej dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

1 maska - 76%

2 maski – 49%

1 maska na dnie tuby – 70%

2 maski na dnie tuby – 45%.

4. Dotyczy  pkt.  nr  31  tabeli:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  lampę,  w  której 

bezcieniowość lampy głównej dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

1 maska - 58%



2 maski – 43%

1 maska na dnie tuby – 58%

2 maski na dnie tuby – 43%.

Ad. 1. Nie.
Ad 2. Nie.
Ad.3. Nie.
Ad.4. Nie. 

Oraz sprostowanie do  odpowiedzi z zapytania  nr 1 z dnia 13.08.2014 r. 

5. ( Pytanie nr 14 ) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością 
obrotu ramienia z monitorem o ok. 3300 w osi sufitowego punktu mocowania?
Ad Tak.
6. (  Pytanie nr  32 )  Czy Zamawiający w Pakiet  III  – lampa operacyjna poz. 37,  zezwoli  na  
zaoferowanie obrotu lampy z kamerą o kąt 330°
Ad . Tak.
7. ( Pytanie nr 67 ) Dotyczy pkt. nr 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, 
w której  możliwość obrotu ramienia mieści  się  w zakresie 330⁰.  Ustawienie ograniczenia w 
powyższym  rozwiązaniu  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  wygodę  użytkowania  lampy,  a 
zapobiega nieumyślnemu uszkodzeniu przewodów wewnątrz ramion.
Ad Tak. 

                                                                       Z poważaniem


