
S Z P I T A L  P O W I A T O W Y  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28  
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy w Poznaniu 

NIP 767-14-49-305 REGON 000300009 
tel. sekr. 067-263 25 10,  tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78 

BDO: 000092629 
          www.szpital.zlotow.pl       e-mail:sekretariat@szpital.zlotow.pl 

 

 

 

 
     ISO 9001:2015 
    ISO 14001:2015 
ISO/IEC 27001:2013 
  PN-N-18001:2004 

      
                                

SZP-ET/349/2020                         Złotów, dnia 27 listopada 2020  r. 

 

 

 

Do wiadomości uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy postępowania nr 30/ZP/2020 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 30/ZP/2020, którego przedmiotem jest: 

„Wyposażenie bloku operacyjnego”. 

 

Część 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na wydłużenie terminu realizacji do 6-8 tygodni  od podpisania umowy? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni (42 dni). 

 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienia dokumentów przetargowych w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający umieścił na stronie Zamawiającego załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Link do strony: https://szpital.zlotow.pl/?page_id=219 

 

Część 2 – Lampa operacyjna dwukopułowa w technologii LED 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na wydłużenie terminu realizacji do 6-8 tygodni  od podpisania umowy? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni (42 dni). 

 

Pytanie 4 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienia dokumentów przetargowych w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający umieścił na stronie Zamawiającego załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Link do strony: https://szpital.zlotow.pl/?page_id=219 

 

Pytanie 5 

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 
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Odpowiedź: Strop żelbetowy. 

 

Pytanie 6 

Jaka jest wysokość sal, gdzie maja 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: W pomieszczeniach, w których mają być zamontowane lampy znajduje się podwieszany sufit. 

Wysokość sal: 3,20 m i 3,30 m. Lampy montowane w miejscu nawiewu laminarnego. 

Pytanie 7 

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 

230 V ? 

Odpowiedź: W pomieszczeniach jest zasilanie awaryjne UPS. 

 

Pytanie 8 

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

stropowych elementów montażowych. 

 

Odpowiedź: Nie. W pomieszczeniach, w którym mają być zamontowane lampy nie ma możliwości dojścia 

z piętra wyżej.   

 

Pytanie 9 

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są 

wyprowadzone?  

Odpowiedź: Tak są przewody zasilające. Przewody, które zasilają istniejące lampy.  

 

Pytanie 10 

Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy 

Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły 

oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”? 

Odpowiedź: W pomieszczeniach, w których mają być zamontowane lamy jest kompletna instalacja 

elektryczna.  

 

Pytanie 11 

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego 

producenta? 

Odpowiedź: Tak, wiszą obecnie lamy producenta Famed Żywiec.  

 

Pytanie 12 

Pytania do umowy: 

§ 10 Czy Zamawiający wydłuży czas diagnozowania wady do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający mniema, że Wykonawca miał na myśli § 7 ust. 10. 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


