LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 19-10-2021 r.
LPR.DON.07.1201-2.2021
Odpowiedź na pytania potencjalnego wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego
nr 2916/ZP/2021.
W odpowiedzi na prośbę potencjalnego Wykonawcy w sprawie zapytania ofertowego
nr 2916/ZP/2021, skierowaną w dniu 15 października 2021 r. informuję że:
1) zamawiający przychyla się do prośby o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.10.2021 r.;
2) zamawiający dopuści do dostawy oprawy o światłości powyżej 100cd, odpowiadające wymaganiom dla
FATO przy 100% intensywności, z min. 3 stopniami intensywności (100%/30%/10%), zapewniające czas
pracy w optymalnych warunkach odpowiednio ok. 14 godzin / 48 godzin / 144 godziny, z wprowadzonym
w trakcie realizacji 4 stopniem intensywności świecenia 5%, zapewniającym wydłużenie pracy na jednym
ładowaniu;
3) zamawiający dopuści do dostawy oprawy o masie do 6 kg i wymiarach ok. 24x24x25cm;
4) zamawiający zaakceptuje zastosowanie akumulatorów Effekta BT 12V 12A, których przewidywana
żywotność została określona na ok. 4-6 lat w temperaturze 10-20°C;
5) zamawiający nie dopuszcza wyłączenia akumulatorów z gwarancji;
6) zamawiający akceptuje dostawę łącznie dwóch ręcznych wózków dwukołowych dla transportu lamp
(po jednym dla każdego zestawu), przystosowanych do transportu min 9 lamp, bez funkcji ładowania;
7) zamawiający akceptuje dostawę łącznie dwóch oddzielnych ładowarek (po jednej dla każdego zestawu
lamp), nie zintegrowanych z wózkiem transportowym, umożliwiających ładowanie jednoczesne kompletu
18 szt. lamp każda, w formie skrzynki elektrycznej podłączanej do gniazda i wyposażonej w kable do
podłączenia lamp;
8) zamawiający potwierdza, że czujnik zmierzchowy ma zapewniać funkcjonalność automatycznego
załączania świateł przy wybranej intensywności świecenia, dopuszcza także ręczną aktywację pracy
automatycznej poprzez czujnik zmierzchowy z obudowy, ręczny wybór wymaganego stopnia intensywności
pracy, wyłączenie/załączenie opraw z obudowy.
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