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Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę lampy zabiegowej z 

wyposażeniem 

 

 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała 
Wyszyńskiego ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, informuje , że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn” Dostawa lampy zabiegowej z 
wyposażeniem ” zamieszczonym w dniu 24.11.2022 na stronie internetowej 
www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania 
ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej . 
Zamawiający informuje , iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej 
otrzymanej od Wykonawców 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści 

wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, 

dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. 

Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, 

które podwyższą znacznie wartość oferty.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym punkcie. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 3 (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 podtrzymuje swoje wymagania w tym punkcie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 9 (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. 

 

http://www.ikard.pl/
http://www.ikard.pl/


 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażona w 9 punktów 

świetlnych o barwie światła 4700
o
K ±500

o
K. 

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający dopuści czaszę w kształcie „kwiatka” o średnicy ogólnej 147 mm? 

Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia 

pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym punkcie. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 21,5 cm? Wielkość 

czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe 

istotne wymagania dotyczące oświetlenia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą czaszy 

wynoszącą 21,5 cm. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę plamy świetlnej pola roboczego w 

odległości  

1m: 15 cm - w tym zakresie pełna iluminacja światła? Sama plama światła jest 

zdecydowanie większa i wynosi ok. 18 cm? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicę plamy 

świetlnej pola roboczego, w odległości 1m, wynosząca 15 cm. 

 

 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę plamy świetlnej pola roboczego w 

odległości  

1m: 13 cm - w tym zakresie pełna iluminacja światła? Sama plama światła jest 

zdecydowanie większa i wynosi ok. 15 cm? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym punkcie. 
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