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Lublin, dn. 22.04.2014r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu weterynaryjnego w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły 

Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”  
(nr sprawy WDz/PN/1/2014/PLBYUA) 

 
 

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż 
do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w w/w postępowaniu.  
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o natężeniu światła z 1 m 
wynoszącym 50 000lux? Jest to wartość natężenia gwarantująca doskonałe oświetlenia podczas każdego 
zabiegu i nie ma potrzeby aby w lampie zabiegowej była na wyższym poziomie.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulowaną średnicą 
oświetlonego pola w zakresie od 180mm do 360mm? Jest to zakres umożliwiający oświetlenie większego 
obszaru niż wymagany, a ponadto równie skutecznie oświetla pole <180mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o poniższych parametrach: 

 16 białych diod wykonanych w technologii HD-LED 

 Zużycie prądu <15W 

 Średnica kopuły 24cm 

 Lampa wykonana z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS pokryta powłoką antybakteryjną 
Polygiene 

 Średnica plamy świetlnej: 190mm 

 Natężenie światła: 60000lux @0,5m 

 Indeks odwzorowania barwy Ra > 93 

 Indeks odwzorowania barwy czerwonej > 90 

 Temperatura barwowa: dwustopniowa 3500 i 4500
°
K 

 Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1
°
C 

 Żywotność diod LED >40 000h? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lamp bez ich montażu (Wzór umowy, zał. Nr 6)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia wraz ze sprzętem wymaganych  (Wzór umowy, zał. Nr 6) 
dokumentów w języku polskim lub angielskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów o 

których mowa we wzorze umowy (załącznik nr 6) w języku polskim i angielskim, z wyjątkiem kart 

gwarancyjnych – Zamawiający wymaga dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim i ukraińskim 

(odpowiednio) lub ich tłumaczeń. 

 
 
 
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ 

w zakresie pkt. IX ppkt. 7 SIWZ i nadaje mu brzmienie: 

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.” 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

 

W imieniu Zamawiającego zatwierdził: 

 
Prof. dr hab. Marian Wesołowski 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 


