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Wieluń, dn. 23.12.2016 r. 
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 27 / 2016 / A                                       
             

                                                                         WYKONAWCY 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Numer sprawy: SPZOZ – OiZP /3 /38/380-382 / 27 / 2016 

Nazwa zadania: Dostawa sprz ętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratu nkowego 
SPZOZ  w Wieluniu.  
Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.:                     

„Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla 
śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego”  w ramach działania 9.1 

Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 

ochrony zdrowia,  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

      

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia informujemy:  
 
Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny złożenia ofert z 10:00 na 12:30 i zmianę 

godziny otwarcia ofert z 10:15  na godzinę 12:45? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę godziny zło żenia ofert z 10:00 na 12:30 i 
zmian ę godziny otwarcia ofert z 10:15  na godzin ę 12:45. 
 
Pytanie nr 2:  Zamówienie nr 3, Ad. 7: Czy Zamawiający dopuści długość stołu z blatem wynosząca 2035 

mm?              
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza długo ść stołu z blatem wynosz ąca 2035 mm. 

Pytanie nr 3: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający wymaga, aby stół wyposażony był w system 

autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów?  Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w 
przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie 

dostępny w instrukcji obsługi.            

Odpowied ź: :  Zamawiaj ący dopuszcza.  

Pytanie nr 4: Zamówienie nr 3, Ad. 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, wysokiej 

jakości, wyposażony w pilot przewodowy bez wyświetlacza LCD oraz nie wyświetlającego piktogramu 

wykonywanego ruchu?            
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: Zamówienie nr 3,  Ad. 24: Czy Zamawiający dopuści, aby regulacja podgłówka i podnóżków 

nie była wspomagana sprężynami gazowymi?         
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 6: Zamówienie nr 3, Ad. 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny 

wyposażony w materace bezszwowe, przeciwodleżynowe z pamięcią kształtu o grubości 6cm? 

Proponowane rozwiązanie przewyższa oczekiwany parametr.        
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: Zamówienie nr 2,  Ad. 27:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania 

z terminem realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8: Zamówienie nr 2, Ad. 71: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania 

wyposażony w awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut         

w warunkach standardowych lub po rozbudowie o dodatkowe akumulatory min. 240 minut? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący informuje, i ż ww. parametry mieszcz ą się w granicach SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: Zamówienie nr 2, Ad. 96: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania    

z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru BIS jako rozwiązanie alternatywne? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: Załącznik nr 6 do SIWZ, par. 3 ust. 3 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania 

naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej,  

co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki 

nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 

godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez 
konieczności wymiany części do 3 dni roboczych oraz czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia zapisy projektu umowy  w § 3 ust. 3 oraz  wprowadza dodatkowo 
ust. 4 o  nast ępującym brzmieniu:  

1. Wykonawca  zapewnia  w  okresie  gwarancji  usun ięcie  awarii bez konieczno ści wymiany 
części zamiennej w  terminie  do  72  godzin  od  daty  pisemnego-faksem lub drog ą 
elektroniczn ą- zgłoszenia  awarii  (nie  wliczaj ąc  w  to  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy). 

2. W przypadku potrzeby wymiany cz ęści zamiennej w naprawianym  sprz ęcie medycznym,       
o którym to fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiaj ącego pisemnie - faksem lub drog ą 
elektroniczn ą; Zamawiaj ący wydłu ży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku 
konieczno ści sprowadzenia cz ęści zamiennych spoza Polski lub do 7 dni roboczych              
w przypadku konieczno ści sprowadzenia cz ęści zamiennych spoza UE. 

 
Pytanie nr 11: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową 

jednokopułową o wysokim natężeniu na poziomie 140 000 lux? Oferowane rozwiązanie zapewnia wyższe 

natężenie od wymaganego bez potrzeby stosowania dwóch czasz, co znacznie ułatwia pozycjonowanie 

lampy i gwarantuje najwyższą stabilność podczas przemieszczenia.                                             
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 Pytanie nr 12: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową                           

z możliwością regulacji temperatury barwowej w 3 krokach: 3700, 4500 i 5000˚K? Oferowane rozwiązanie 

bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając dobranie odpowiedniej temperatury 
barwowej w zależności od przeprowadzanego zabiegu i preferencji chirurga.       
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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 Pytanie nr 13: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową                           

z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% za pomocą panelu sterującego 

zlokalizowanego na przegubie łączącym czaszę z ramieniem? Oferowane rozwiązanie eliminuje ryzyko 

przypadkowej zmiany natężenia podczas regulacji położenia czaszy i bardzo dobrze sprawdza się                      
w praktyce użytkowej.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: (Dotyczy  umowy:§ 1 ust. 2) Proszę o zmianę zapisu na : Zamawiający powierza,                  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostaw ę i monta ż sprz ętu medycznego  ( a nie roboty budowlane). 

Odpowied ź: Zamawiaj ący prostuje ewidentn ą omyłk ę pisarsk ą i zmienia zapisy projektu umowy         
w § 1 ust. 2,  który otrzymuje nast ępuj ące brzmienie:  
„2. Zamawiaj ący powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dos tawę sprz ętu medycznego 

realizowan ą w ramach post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „D ostawa sprz ętu 
medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunko wego SPZOZ w Wieluniu”, Numer 
sprawy:  SPZOZ - OiZP/ 3 /38/380-382 / 27/ 2016.   

       Zamówienie prowadzone w ramach realizacji pr ojektu nr POIS.09.01.00-00- 0019/16 pt.:                     
„Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budow ę lądowiska dla 
śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezb ędnego sprz ętu medycznego” w ramach działania                          
9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, O ś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjneg o Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 

Pytanie nr 15: (Dotyczy  umowy:§ 3 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści usuniecie awarii w terminie do 7 dni   

( patrz punkt 5)? 

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy projektu umowy.  

Pytanie nr 16: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o długości 2000 

mm?             

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 17: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy  z regulacją 

wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm?           
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 18: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją 

podgłówka w zakresie od -90 do +60 stopni?         

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 19: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy  z możliwością 

poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej 

sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 17 i 25 tabeli technicznej?                              

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 20: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy  z pilotem bez 

przycisku zmiany orientacji blatu?          

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 21: Zamówienie nr 3: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w punkcie 17 – miał na myśli 

regulacje sterowane elektrohydraulicznie.         

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 22: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w 

przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech 

diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających 
wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach? 

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 23: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aby stół zabiegowy posiadał 

elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą 

nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym  z grupy metali lekkich, a więc nie 

ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali?         
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 24: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przejezdny z 

elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, 

sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.  

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 25: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną 

regulacją segmentu podgłówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?     

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 26: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy w którym 

oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej? 

Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 27: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w 

materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej 

spienionej, pokryte materiałem antystatycznym? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową 

jednokopułową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, składającej się z 4 segmentów świetlanych 

wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu 

laminarnego, zapewniając dokładne oświtlenia pola zabiegowego i bezcieniowość (konstrukcja łatwa do 
utrzymania w czystości)? Dotyczy punktu 1 oraz 3 tabeli technicznej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 29: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą 

posiadającą 57 diod LED – źródeł światła? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 30: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją 

natężenia oświetlenia ustawianą w 12 krokach w za pomocą przycisków na panelu sterowania 
umieszczonym obok kopuły? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 31: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową której waga 

wynosi 72 kg? Oferowana lampa zapewnia właściwością stabilność i eliminuje ryzyko jej przypadkowego 

przewrócenie przy maksymalnie wychylonym ramieniu z kopułą. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 32 : Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o masie 160 kg, 

nieznacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 33:  Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści system automatycznego 

utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 21% z automatycznym 

odcięciem dopływu N2O przy nastawieniu przepływu tlenu poniżej 150 ml/min? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 34:  Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 35:Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z alarmem 

pojemności minutowej MV regulowanymi progami  górnym i dolnym oraz możliwością czasowego 

zawieszenia alarmu MV np. podczas indukcji znieczulenia? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 35:   Zamówienie nr 2,  dotyczy pkt. 67: Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor pacjenta z 

ekranem kolorowym dotykowym, typu TFT z aktywną matryca, rozdzielczością 800 x 600 pikseli? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 36:   Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 72: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta umożliwiający 

zaprogramowanie przez personel min. 20 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic 

alarmowych)? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 37:   Zamówienie nr 2,  dotyczy pkt. 74: Czy Zamawiający dopuści monitor z trendami 

monitorowanych parametrów z  ostatnich 120 godzin? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący informuje, i ż ww. parametry mieszcz ą się w granicach SIWZ. 
 
Pytanie 38:   Zamówienie nr 2,  dotyczy pkt. 95: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem ciśnienia krwi 

metodą bezpośrednią (krwawą), 2 kanały: tętnicze i OCŻ, oraz zakresem pomiarowym  -50 do 300 mmHg? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 39:   Zamówienie nr 2,  dotyczy pkt. 96: Czy Zamawiający dopuści monitor bez Możliwość 

rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych z możliwością rozbudowy o oprogramowanie BOA – balans 

anestezji, dynamicznie obrazujące stan znieczulenia pacjenta pod kątem analgezji, sedacji i zwiotczenia? 

 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 40:   Zamówienie nr 2,  dotyczy pkt. 97: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem NMT przy 

pomocy czujnika akcelerometrycznego? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 41:   Zamówienie nr 3:  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny 

posiadający pilot przewodowy (wyposażony w czytelne piktogramy, posiadający wyłącznik wszystkich funkcji 

i przycisk do zmiany orientacji, wyposażony w sygnalizację załączenia układu sterowania i sygnalizację 

konieczności naładowania baterii) bez wyświetlacza LCD  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42:   Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową 1 kopułową, 

posiadającą 52 diody LED, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43:   Zamówienie nr 4: Ad  pkt. 20 parametrów technicznych: Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiającemu chodzi o Zgłoszenie lub Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga, aby oferowany sprz ęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów 
medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wyma gania w zakresie dopuszczenia do 
użytkowania na terenie RP, posiadał wymagane przepisa mi prawa świadectwa rejestracyjne 
zgodnie z Ustaw ą o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz . 876 z późn. zm.) lub  
zgodno ść z Dyrektyw ą 2007/47/EC.  
 
Pytanie 44:   Zamówienie nr 4:  Ad pkt. 1 parametrów technicznych: Czy Zamawiający wymaga lampę 

zabiegową jednokopułową na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami 

LED?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 45:   Zamówienie nr 4:   Ad pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową składającą 

się z 18 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie 

wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 46:   Zamówienie nr 4:  Ad pkt. 3 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą kształt obrazujący poniższe 
zdjęcie? Zaoferowana lampa w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na 

aspekty użytkowe zaoferowanej 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 47:   Zamówienie nr 4:  Ad. pkt. 15 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą pobór mocy 80W? Zaoferowana 

lampa w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe 

zaoferowanej lampy.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 48:   Zamówienie nr 4:  Ad pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową składającą 

się z 24 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie 

wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 49:   Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od 

daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z 

wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu 

umowy z Zamawiającym.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 50:   Zamówienie nr 4:   Ad pakiet 4 – lampa, pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową 

składającą się z 32 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden 
sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 51:   Zamówienie nr 3:   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 

podgłówka w zakresie od -45° do +45°?         
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 52:   Zamówienie nr 3:   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta 

nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej -90° do +20°?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 53:   Zamówienie nr 3:   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w 

przewodowy lub bezprzewodowy pilot bez wyświetlacza LCD? Poziom ładowania sygnalizuje dioda 

zmieniająca kolor (trzy stany)?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 54:  Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu 

oświetlenia w odległości 1m wynoszącym 60000 lux?                                                    
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 55:   Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z 

współczynnikiem oddawania barw RA>93?         
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 56:   Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o szerokim 

zakresie regulacji dzięki możliwości obrotu względem trzech osi?     
Odpowied ź: dopuszcza. 
 
Pytanie 57:   Zamówienie nr 4:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową 

jednoczaszową o średnicy głowicy 350 mm na statywie jezdnym?       
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 58:   Zamówienie nr 4:  Ad Poz. 11:Czy Zamawiający dopuści lampę z przedziałem roboczym 

wynoszącym 975 mm ? Głębokość pola bezcieniowego w tym przypadku zapewnia komfortową pracę 

operatora w polu operacyjnym eliminując wszelkie cienie oraz artefakty.      
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 59:   Zamówienie nr 4:  Ad Poz. 12: Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o współczynniku 

odwzorowania barw min. Ra:96 ? Jest to obecnie standard na rynku światowym, gwarantujący idealne 

odwzorowanie barw w polu operacyjnym.        

Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 

Pytanie 60:   Zamówienie nr 4:  Ad Poz. 13: Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej   

4500 K ?             
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 61:   Zamówienie nr 4:  Ad Poz. 15: Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o poborze mocy max. 

45 W ? W przypadku oświetlenia na poziomie 120 000 lux, pobór mocy nie powinien przekraczać 50 W. 

Gwarantowane jest to poprzez wykorzystanie najwyższej jakości diod LED.            
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 62:   Zamówienie nr 4:  Ad Poz. 17: Czy Zamawiający będzie wymagał żywotności źródła światła na 

poziomie min 50 000 godzin ? Parametr ten jest obecnie standardem wśród czołowych producentów lamp 
operacyjnych i zabiegowych. Gwarantuje on stabilną i bezusterkową pracę lampy w całym okresie jej 

intensywnego użytkowania.           
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
 
Pytanie 63:   Dotyczy: zapisów SIWZ: Czy z uwagi na fakt, że foldery, katalogi producenta, jako materiały 

do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych 

wyszczególnionych przez Zamawiającego w Zamówieniach 1-4  - Zamawiający uzna za wystarczające 

złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie 

oczekiwania Zamawiającego?  Materiały  informacyjne producenta maja charakter reklamowy, są 

skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać aby potwierdzały  parametry techniczne 
wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 

 
Pytanie 64:   Zamówienie nr 3: Zamawiający w pkt 9, wymaga zaoferowania stołu o wysokości minimalnej 

720mm (+/-50mm), co może skutkować dostarczeniem stołu o wysokości minimalnej 770mm bez materaca, 

a z materacem powyżej 800mm. Wysokość minimalna na poziomie min 800mm jest za wysoka dla 

personelu, powoduje konieczność wykonywania operacji tylko w pozycji stojącej, co znacznie zmniejsza 

komfort pracy personelu i zwiększa ryzyko urazów kręgosłupa zespołu operacyjnego. Zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu „720 do 1160 mm ( + 50 mm)”.  
 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla z Załącznika nr 4 – Zestawienie granicznych parametrów 
technicznych oferowanego sprz ętu: Zamówienie nr 3 – Stół zabiegowy – 1 szt. w pkt . 9 zapis 
„Regulacja wysoko ści 720 do 1160 mm ( +  50 mm)”. W zwi ązku z powy ższym zapis w pkt. 9 otrzymuje 
nast ępujące brzmienie:„Regulacja wysoko ści 650 do 900 mm ( +  50 mm)”.    

    
Pytanie 65:   Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy posiadający blat o szerokości 

500mm? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne co wymagane.                  
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 66:   Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy posiadający pilot przewodowy z 

dużymi, wyraźnymi piktogramami bez konieczności wyświetlania realizowanej funkcji na wyświetlaczu LCD?   
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 67:   Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 

200kg? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne co wymagane.     
Odpowied ź: Zamawiaj ący utrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

Zamawiaj ący informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie staj ą się integraln ą częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i b ędą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 


