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Toszek, 01.03.2019 r. 

            
 

dotyczy: postępowania nr 4/PN/DEG/AS/2019 - Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych 
dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy 
Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
 

Pytania z dnia 25.02.2019 r. 
Pytanie 1 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu A: 
Zapis dotyczący wandaloodporności i klasy IK03 są ze sobą sprzeczne.  
Prosimy o informację czy oprawa ma posiadać klasę IK03 czy ma być wandaloodporna? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawa typu A posiadała klasę IK03. Tym samym zmianie ulegają zapisy 
SIWZ – wykreśla się zapis „wandaloodporne” 
 

Pytanie 2: 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu A: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o stopniu ochrony IP20.  
Zastosowanie stopnia ochrony IP65 powoduje wzrost ceny oprawy nawet o 100%? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiając wymaga aby oprawy oświetleniowe typu A posiadały stopień ochrony min. IP40. Tym 
samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 3: 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu B: 
Zapis dotyczący wandaloodporności i klasy IK03 są ze sobą sprzeczne.  
Prosimy o informację czy oprawa ma posiadać klasę IK03 czy ma być wandaloodporna? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawa typu B posiadała klasę IK03. Tym samym zmianie ulegają zapisy 
SIWZ – wykreśla się zapis „wandaloodporne” 
 

Pytanie 4: 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu B: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o długości z przedziału 1200 – 1500 mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opraw typu B o długości z przedziału 1200 – 1500 mm 
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Pytanie 5: 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu B: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opraw typu B z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu. 
 

Pytanie 6 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu C: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy, której obudowa wykonana jest ze stali? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oprawy typu C, której obudowa jest ze stali. Tym samym zmianie ulegają 
zapisy SIWZ 
 

Pytanie 7 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu D: 
Dla opraw awaryjnych stosuje się barwę światła 6000K. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
dopuści zastosowanie oprawy o barwie 6000K? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oprawy typu D o barwie światła 600 K. Tym samym zmianie ulegają zapisy 
SIWZ 
 

Pytanie 8 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu D: 
Czy oprawa ma posiadać certyfikat CNBOP? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawy typu D  posiadała certyfikat CNBOP lub równoważny. Tym 
samym zmianie ulegają zapisy SIWZ 
 

Pytanie 9 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu D: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o stopniu ochrony IP41? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, aby oprawy typu D posiadały stopień ochrony IP41. 
 

Pytanie 10 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu D: 
W oprawach awaryjnych nie stosuje się dyfuzorów opalizowanych. Czy Zamawiający dopuści 
zastosowanie oprawy bez dyfuzora? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opraw typu D bez dyfuzora.  
 

Pytanie 11 
Dot. oprawy typ E: 
W oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych stosuje się barwę światła 6000K. Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o barwie światła 6000K? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oprawy typu E o barwie światła 600 K. Tym samym zmianie ulegają zapisy 
SIWZ 
 

Pytanie 12 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu E: 
Oprawa o mocy 3W nie wygeneruje strumienia świetlnego na poziomie ponad 3600 lm. Prosimy o 
informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o strumieniu świetlnym 360-400 lm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga opraw typu E o strumieniu świetlnym 360-400 lm. Tym samym zmianie 
ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 13 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu E: 
W oprawach awaryjnych / ewakuacyjnych nie stosuje dyfuzorów opalizowanych żeby nie 
zmniejszać widoczności oprawy. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie 
oprawy z transparentnym kloszem wykonanym z poliwęglanu? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opraw typu E z transparentnym kloszem wykonanym z poliwęglanu. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu  E: 
Czy ma posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawy typu E  posiadała certyfikat CNBOP lub równoważny. Tym 
samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 15 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu F: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o wymiarach 320 mm x 320 mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza oprawy typu F o wymiarach 320 mm x 320 mm. 
 

Pytanie 16 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu F: 
Czy zamawiający dopuści zastosowanie oprawy o strumieniu świetlnym z przedziału 3000 – 4000 
lm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opraw typu F o strumieniu świetlnym z przedziału 3000 – 4000 lm. 
 

Pytanie 17 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu F: 
Jakie czasy ładowania i podtrzymania są oczekiwane? Czy należy te dane wpisać do tabeli, której 
wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawy typu F posiadały czas podtrzymania  1 h oraz czas ładowania 24 h 
Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 18 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu  F: 
Czy ma posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby oprawy typu F  posiadały certyfikat CNBOP lub równoważny. 
 

Pytanie 19 
Dotyczy lampy biurowej: 
Czy lampa biurowa ma posiadać regulację strumienia świetlnego? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby lampka biurowa posiadała zmianę natężenia światła: 3 poziomy. Tym 
samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
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Pytania z dnia 26.02.2019 r. 
 

Pytanie 20 
Dotyczy konta na e-PUAPie 
Czy konto na e-PUAPie musi być założone na firmę czy też może być na osobę będącą 
pracownikiem firmy, która jednocześnie posiada pełnomocnictwo do podpisywania wniosku i ofert 
w niniejszym przetargu?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby oferta złożona przez konto na e-PUAPie została złożona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 

 
 
 
 
 

 
Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora  
                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


