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 Otwock, dnia 13.03.2019 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na „modernizację systemu oświetlenia w budynkach szpitala na 

stanowiskach pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w 

budynkach szpitalnych - Etap I "Modernizacja oświetlenia podstawowego stanowisk pracy w SP 

ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku”. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie nr 1. 

Zamawiający wymaga malowania. Czy jest to malowanie: bruzd, ubytków poinstalacyjnych, czy też 

całych sufitów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że malowanie dotyczy bruzd i ubytków poinstalacyjnych. W przypadku 

uszkodzeń ścian i sufitów w trakcie z instalacji a nie wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i 

zakresu prac Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia stanu pierwotnego pomieszczeń.  

 

Pytanie nr 2. 

Zamawiający wymaga 60% oszczędności w energii. 

Jeżeli Wykonawca dostarczy oprawy o wymaganych parametrach to spełni podstawowe wymogi 

Zamawiającego. Czy to będzie żądana oszczędność 60% - bez podania wymiarów pomieszczeń, ilości 

opraw, współczynnika odbicia ścian itp. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć na tym etapie 

postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje wykaz pomieszczeń wraz ich wymiarami i ilością oraz rodzajem opraw, w 

postaci załącznika. Zamawiający informuje, iż powierzchnie niektórych pomieszczeń są mniejsze niż  
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wynika to z podanego wymiaru (pomieszczenia o niestandardowym kształcie). 

 

Pytanie nr 3. 

Czy produkt jaki chcemy zaproponować może mieć poniższe parametry: 

1. temperatura barwowa 4200K (opis przedmiotu zamówienia 4000K) 

2. napięcie zasilania 200-240V (opis przedmiotu zamówienia 170-265V) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuści produkt o parametrach określonych w pytaniu. Jedocześnie 

informuje, że dopuści produkt o temperaturze barwowej w zakresie 4000k – 4500K jako światło 

barwy białej neutralnej. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego - zmiany zaznaczono na czerwono 

Dodatkowo Zamawiający zmienia termin składania ofert.  

Ofertę , której wzór stanowi załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć 

do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub 

przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w 

Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi być złożona 

w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie 

„Oferta na modernizację oświetlenia” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z 

numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

 

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe wraz z pytaniami i odpowiedziami zostaje ogłoszone na 

stronie Szpitala.  

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 
 

 

 

 


