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        Gryfino, dnia 30 kwietnia  2018 r. 
 
RI.2720.05.2018.SD         
 
 
 
        

 
 
Uczestnicy postępowania 

       wszyscy 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do 
Zamawiającego w dniu 30.04.2018 w związku z ww. postępowaniem: 
 
Zestaw pytań: 
 
Dotyczy załącznika „Opis sprzętu” 
Kolumna anestezjologiczna 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w kwadratową maskownicę 
stropową? 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o całkowitym zasięgu poziomym w osiach 
łożysk równym 1000 mm? 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z możliwością regulacji elektrycznej wysokości 
głowicy przy zachowaniu równoległej pozycji głowicy do podłogi co jest rozwiązaniem znacznie 
wygodniejszym niż wymagane? 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z przekrojem ramienia o kształcie prostokąta? 
 
Kolumna chirurgiczna 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę pojedynczą z ramieniem dwuczęściowym o 
całkowitym zasięgu w osiach łożysk 2000 mm? 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z przekrojem ramienia o kształcie prostokąta? 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z konsolą o szerokości 298 mm i głębokości 280 
mm? 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o udźwigu kolumny netto jako maksymalna 
waga aparatury zamontowanej na kolumnie 180 kg? 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w trzy półki w tym jedna z szufladą 
o wymiarach 530x480 mm? 
 
Lampa zabiegowa sufitowa jednoczaszowa 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z średnicą pola operacyjnego d10 równą 
170 mm? 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 1500 
mm? 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu umieszczonego na 
kopule lampy? 
 
Lampa operacyjna jednoczaszowa 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z ilością 32 diod co jest wartością minimalnie 
różną od wymaganej? 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w funkcję światła endoskopowego o 
wartości 5% maksymalnego natężenia światła? 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia w szerszym zakresie równym 
5-100%? 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 1200 
mm? 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu dotykowego 
umieszczonego na ramieniu przy kopule lampy? 
 
Lampa operacyjna dwuczaszowa 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z ilością 32 diod dla czaszy głównej oraz 24 diody 
dla czaszy satelitarnej, które są wymieniane pojedynczo w przypadku ich awarii? 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w funkcję światła endoskopowego o 
wartości 5% maksymalnego natężenia światła? 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia w szerszym zakresie równym 
5-100%? 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 1200 
mm? 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu dotykowego 
umieszczonego na ramieniu przy kopule lampy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono 

go w dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy. 

 


