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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
c. d.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „Dostawa i montaż sprzętu medycznego”
W nawiązaniu do pytań dotyczących treści siwz, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim udziela
następujących odpowiedzi:

54. Czy w sali operacyjnej istnieje możliwość mocowania lamp operacyjnych i kolumn poprzez zamocowanie płyt
stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
Odpowiedź: Tak. Nad stropem do którego mają być montowane konstrukcje nośne lamp i kolumn istnieje przestrzeń
stropodachu wentylowanego do której jest obecnie dostęp. Należy pamiętać, że strop jest stropem gęstożebrowym typu DZ3 a
sposób montażu musi byc uzgodniony z Konstruktorem.
55. Jeśli nie ma możliwości mocowania lamp operacyjnych i kolumn poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych
śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie, wówczas istnieje konieczność wykonania wzmocnienia sufitu dla
zamontowania lamp i kolumn. Czy koszty prac wzmacniających sufit leżą po stronie wykonawcy i winny być uwzględnione
w ofercie, czy też leżą po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź: Koszty wykonania wzmocnienia sufitu dla zamontowania lamp i kolumn leżą po stronie Wykonawcy i muszą
być uwzględnione w ofercie.
56. Czy zamawiający posiada zasilacze do lamp operacyjnych przetwarzające napięcie z 230V na 24V umieszczone w obrębie
sali operacyjnej z wyłącznikiem do każdej kopuły lampy?
Odpowiedź: nie.
57. Czy zamawiający posiada zasilanie po UPS gwarantowane przeprowadzone linią zasilającą po której płynie napięcie 230V
z instalacji miejskiej, a w przypadku braku zasilania przełącza automatycznie na zasilanie awaryjne 230V z UPS ?
Odpowiedź: Tak - zasilanie napięciem gwarantowanym 230 V z UPS o mocy 25 kVA jest zapewnione dla każdej sali
operacyjnej łącznie z kolumnami i lampami bezcieniowym ( operacyjnymi ) .
58. Czy zamawiający posiada zasilanie awaryjne w postaci centrali akumulatorów 24V doprowadzonych do zasilaczy lub
miejsca montażu lampy.
Odpowiedź: nie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 01.04.2020 r.
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