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Toszek, 11.03.2019 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 06.03.2019 r. 
Pytanie 1 
Proszę o potwierdzenie, że oprawa „D” oraz „E” musi posiadać certyfikat CNBOP. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawy typu D i E  posiadały certyfikat CNBOP lub równoważny.  
W dniu 01.03.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ wprowadzając ten wymóg. 
 

Pytanie 2: 
Proszę o informacje czy oprawa „F” musi posiadać certyfikat CNBOP? 
 

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

Pytanie 3: 
Termin realizacji zamówienia to 14 dni od daty podpisania umowy. Jest to nierealny termin wykonania. 
Standardowy czas produkcji opraw oświetleniowych w Polsce to 4-5 tygodni. Dotyczy to największych 
Polskich producentów typu LUG, Es-System, Luxiona, Lena Lightning, Philips. W związku z 
powyższym tak krótki termin realizacji znacząco ogranicza konkurencje i możliwość doboru opraw. 
Zatem wnoszę o wydłużenie terminu dostawy do 35 dni od daty podpisania umowy.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby 50% dostawy zostało zrealizowane w ciągu 14 dni od daty podpisania 
umowy oraz pozostałe 50% dostawy zostało zrealizowane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 
Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 4: 
Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji wpisany do formularza ofertowego ma być tożsamy  
z okresem gwarancji producenckiej na oferowany asortyment? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby okres gwarancji wpisany do formularza ofertowego miał być tożsamy  
z okresem gwarancji producenckiej. 
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Pytanie 5: 
Proszę o informacje, czy lampka biurkowa musi posiadać atest PZH? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby lampka biurkowa posiadała atestu PZH. 
 

Pytanie 6 
Zamawiający wymaga, aby dostarczyć próbki opraw w tym samym terminie co oferty. Natomiast 
dokumentacja dot. asortymentu (karty katalogowe, certyfikaty) ma być składana przez najwyżej 
ocenionego Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Wnoszę, aby ujednolicić termin dotyczący 
składania próbek asortymentu i ich dokumentacji.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający żąda próbek oraz dokumentów na podstawie wymogów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016  poz. 1126). 
Zgodnie z ww. przepisami Zamawiający nie może w jednym czasie żądać próbek oraz 
dokumentów. 
 

Pytanie 7 
W umowie paragraf 9 ust. 1 jest zapis: ” za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 
3 dni robocze – 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy”. Jest to niezwykle wysoka kara 
umowna. Standardowo stosuje się kary w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za każdy dzień 
spóźnienia. Zatem wnoszę o zmiarkowanie kary umownej.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej. 
 

Pytanie 8 
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
określił, iż Wykonawca musi wylegitymować się jedną dostawą punktów oświetleniowych o wartości 
minimum 350 000,00 zł brutto. Zgodnie z artykułem 22 ust. 1. 2) 1a ustawy PZP Zamawiający określa 
warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
W związku z tym, iż jest to dostawa realizowana na zasadach ponad progowych budżet Zamawiającego 
wynosi około 1 000 000,00 zł brutto. Wymaganie dostawy o wartości 350 000,00 zł brutto nie jest 
proporcjonalne i zgodne z ustawą PZP. Wzywam Zamawiającego do dostosowania wartości 
wymaganych dostaw tak, żeby były proporcjonalne do wartości Zamówienia i umożliwiały 
zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zwracam uwagę na fakt, 
że zamówienie ma być wykonane w bardzo krótkim czasie, a oprawy są specjalistyczne posiadające 
certyfikacje. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu odpowiednio do specyfiki zamówienia i w 
sposób nie naruszający zasad określonych w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) t.j. zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania oraz zasady proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający, zgodnie z art.  22 ust. 1a 
określił minimalny poziom zdolności, a nie maksymalny. 
 

Pytanie 9 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji dla temperatury barwowej +/- 400K dla wszystkich opraw. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił temperaturę barwowa dla każdej oprawy i nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie 10 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji dla wagi +/- 5kg. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wagi +/- 1,5 kg dla wszystkich punktów oświetleniowych. 
Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 11 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji dla wymiarów +/- 3cm.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wymiarów +/- 5cm dla wszystkich punktów 
oświetleniowych. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 12 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu „podwieszanie do sufitu” w parametrach 
opraw. W specyfikacji jest zapis, że oprawy mają być montowane natynkowo – czy to miał na myśli 
Zamawiający? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie montował oprawy nasufitowo. 
 

Pytanie 13 
Uprzejmie proszę o zmianę warunku dotyczącego poboru mocy. W chwili obecnej zamawiający podaje 
przedział mocy co powoduje, iż nie można zaproponować opraw znacznie wydajniejszych co przekłada 
się na większą energooszczędność dla Zamawiającego. Zatem wnoszę o zamianę parametru „pobór 
mocy” z przedziału na podanie mocy maksymalnej (np. dla oprawy typu A nie więcej niż 40W). 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku dotyczącego poboru mocy. 
 
Pytanie 14 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie klasy szczelności IP40 dla oprawy typu A. Argumentuje to tym, iż 
opraw o wymaganych parametrach i klasie szczelności IP65 nie ma na rynku, a co najważniejsze w 
szpitalu psychiatrycznym nie ma pomieszczeń, które zgodnie z normą wymagałyby opraw o klasie 
szczelności IP65.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oprawa typu A posiadała stopień ochrony min. IP 40.  
W dniu 01.03.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ zmieniając ten parametr.  
 

Pytanie 15 
W wymaganiach dla oprawy typu B jest podany materiał obudowy i klosza, i osobno materiał dyfuzora. 
Występuje tam sprzeczność, gdyż dyfuzor i klosz ten sam element, a ma być wykonany z dwóch 
różnych materiałów ( PC, PMMA). Uprzejmie proszę o zmianę wymagań w powyższym zakresie i 
dopuszczenie klosza wykonanego z PC.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę.  
 

Pytanie 16 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie klosza oraz obudowy z poliwęglanu dla oprawy typu C. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza klosza oraz obudowy z poliwęglanu dla oprawy typu C. 
 

Pytanie 17 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie temperatury barwowej od 4000 do 6500K dla opraw typu D i E. 
Argumentuje to tym, iż są to oprawy oświetlenia awaryjnego, które występują tylko w takich 
temperaturach barowych. Ponadto świecą się tylko w awaryjnych sytuacjach. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę temperatury barwowej dla opraw typu D i E. 
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Pytanie 18 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie CRI: Ra>70 dla opraw typu D i E. Argumentuje to tym, iż są to 
oprawy oświetlenia awaryjnego, które występują tylko z takim wskaźnikiem oddawania barw. Ponadto 
świecą się tylko w awaryjnych sytuacjach. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę CRI dla opraw typu D i E. 
 

Pytanie 19 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie dyfuzorów/kloszy nie opalizowanych (np. transparentnych) z PMMA 
lub PC dla opraw typu D i E. Argumentuje to tym, iż są to oprawy oświetlenia awaryjnego, które 
występuje z transparentnymi kloszami z PMMA lub PC. Ponadto świecą się tylko w awaryjnych 
sytuacjach. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie dyfuzorów/kloszy nie opalizowanych (np. 
transparentnych) z PMMA lub PC dla opraw typu D i E. 
 
Pytanie 20 
Uprzejmie proszę o zrezygnowanie z parametru współczynnika mocy, żywotności min. 50 000 godzin 
oraz spadku wydajności wraz z upływem czasu dla opraw typu D, E i F. Argumentuje to tym, iż nie ma 
na rynku opraw oświetlenia awaryjnego, które spełniłyby w/w parametry. Ponadto świecą się tylko w 
awaryjnych sytuacjach. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zrezygnowanie z parametru współczynnika mocy, żywotności min. 
50 000 godzin oraz spadku wydajności wraz z upływem czasu dla opraw typu D, E i F 
 

 
Pytanie 21 
Uprzejmie proszę o sprawdzenie parametru „strumień świetlny” dla oprawy typu E. Gdyż moc tej 
oprawy wynosi zaledwie 3W, a strumień świetlny jest podany od 3600-4000lm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby strumień świetlny dla oprawy typu E wynosił 360-400 lm. W dniu 
01.03.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ zmieniając ten parametr. 
 
Pytanie 22 
Uprzejmie proszę o informacje, czy przycisk włączania i wyłączania dla lampki biurkowej możemy być 
zamocowany na przewodzie zasilającym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby przyciski włączania/wyłączania i regulacji jasności był na lampie. 
 
Pytanie 23 
W przypadku braku akceptacji proponowanych powyżej tolerancji i dopuszczeń prosimy o wskazanie  

producenta oraz przykładowych modeli opraw oświetleniowych, które spełniają wymagania postawione 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający prowadząc postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) nie może podawać konkretnych 
producentów oraz modeli opraw oświetleniowych. 
 
 

Pytania z dnia 07.03.2019 r. 
Pytanie 24 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu A 

czy Zamawiający możne określić ile i w jaki sposób montowane oprawy: 
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a. nasufitowo –  ilość szt 
 

 
b. podwieszone pod sufitem – ilość szt. 

 
c. wbudowane w sufit rastrowy 60x60 cm – ilość szt. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie oprawy będą montowane nasufitowo. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu A 

czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzora opalizowanego wykonanego z PC (poliwęglan) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby w punkcie oświetleniowym typ A dyfuzor opalizowany wykonany był z 
PMMA. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy punktu oświetleniowego typu A 

czy jeśli Zamawiający dopuszcza montaż w sposób b i c wg. pytania 1 to wymiar oprawy może być 
595x595x10mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 24 wskazał montaż nasufitowo (a). Tym samym pytanie 
uznaje się za bezzasadne. Ponadto Zamawiający dopuszcza tolerancję dla wymiarów +/- 5cm dla 
wszystkich punktów oświetleniowych. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy pkt 5. Oferty  „Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od 
daty zawarcia umowy”. 
Czy to oznacza że Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich 4000 szt. opraw oraz 48 szt. 
lampek na biurko w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 wymaga aby 50% dostawy zostało zrealizowane w 
ciągu 14 dni od daty podpisania umowy oraz pozostałe 50% dostawy zostało zrealizowane w ciągu 30 
dni od daty podpisania umowy. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 
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Pytania z dnia 08.03.2019 r. 
 

Pytanie 28 
W umowie § 3 punkt 3 czytamy: „Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel 
Odbiorcy na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy musi 
być potwierdzony wynikami badań natężenia oświetlenia wykonanych przez Wykonawcę oraz 
oddzielnie przez Zamawiającego.” 
Proszę o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka dotycząca pomiarów natężenia oświetlenia. 
Przedmiotem zadania jest dostawa. Nie ma możliwości wykonania pomiarów natężenia oświetlenia jeśli 
oprawy nie są zamontowane w pomieszczeniu. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w projekcie umowy § 3 punkt 3 na następujące: „Odbioru 
przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisanego protokołu 
zdawczo-odbiorczego.” 
  

 
 
 

Z poważaniem: 
 

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


