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Parczew, 06.04.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2016 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych, stołów 
operacyjnych i ssaków dla SPZOZ w Parczewie. 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164), 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia rekondycjonowanego, 
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2009 r. jednocześnie spełniającego wszystkie 
wymagania wymienione w  Zał. 8 – parametry techniczne? 

       Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytania dot. Załącznika Nr 9 parametry techniczne: 
Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 
nachylenia segmentu oparcia pleców poprzez układ elektrohydrauliczny obsługiwany z 
pilota? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechanicznym   
wypiętrzeniem ławeczki nerkowej poprzez mechanizm korbowy? 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

     Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu  
wzdłużnego blatu poprzez układ elektrohydrauliczny obsługiwany z pilota? 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

     Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem 
sterowania awaryjnego umożliwiającym załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie 
wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z wyłączeniem funkcji flex, 
reflex oraz poziomowania blatu „0”? 

     Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

  Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem 
umiejscowionym  z boku kolumny na jego dłuższej osi? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości z blatem 
2000   mm? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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 Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości 
z materacem od 590 mm do 1070 mm? 

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia 
pleców  od -30 do +80 stopni? 

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 
podgłówka od +60 do – 90 stopni? 

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami z 
systemem blokowania na zasadzie zębatki? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny  z systemem 
mocowania podnóżków z dodatkowym blokowaniem za pomocą docisków śrubowych? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami 
mocowanymi do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe 
oraz okrągłym trzpieniu wpustowym? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną 
regulacją podgłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z autokompensacją 
nierówności podłoża zamiast regulacji manualnej? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 16 Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny 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. Obecnie czołowi 
producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów 
aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych 
właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i 
bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. 
Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem 
odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii ( 
konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej 
klasy produkowanych w większej skali. 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w 
materace o właściwościach antystatycznych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki 
poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Pytanie 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o masie 280 kg? 
      Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pas 
do tułowia z mocowaniem za pomocą rzepów za pośrednictwem szyn akcesoryjnych? 

      Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

         Pytania do SIWZ 

Pytanie 20 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży kary umowne wskazane w 
§ 7 ust. 1.1 wzoru umowy z 0,5% do 0,2% ceny brutto urządzenia za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie obniżenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 21 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży kary umowne wskazane w 
§ 7 ust. 1.2 wzoru umowy z 0,2% do 0,1% ceny brutto urządzenia za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie obniżenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 22 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży kary umowne wskazane w 
§ 7 ust. 1.3 wzoru umowy z 0,5% do 0,2% ceny brutto urządzenia za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie obniżenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?  

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytania dot. Załącznika Nr 9 parametry techniczne: 
     Pytanie 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem przewodowym z: 

 wyświetlaczem LCD, na którym po włączeniu pilota jest m.in. wyświetlany stan 
naładowania akumulatorów (w zakresie od 0 do 100%), 

 diodowym wskaźnikiem rozładowania akumulatorów, 

 dwoma przyciskami do zmiany orientacji blatu oraz z diodowym wskaźnikiem 
orientacji blatu? 

         Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z ręczną regulacją 

wypiętrzenia ławeczki nerkowej uzyskiwaną za pomocą mechanizmu śrubowego?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z ręczną regulacją przesuwu 

wzdłużnego blatu bez wsparcia sprężyną gazową?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 26 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów z punktu 4 tabeli – czy 

dodatkowy panel sterujący ma być umieszczony z boku kolumny czy od strony głowy 

pacjenta?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem 2035 
mm ? Pragniemy zauważyć, że różnica jest minimalna i nie wpływa na walory użytkowe 
stołu?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji 

wysokości z materacem od 740 do 1140 mm ?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością 
rozchylenia na boki o 180

0
, z systemem blokowania w postaci zębatek?  Pragniemy 

zauważyć, że jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez producentów stołów 
operacyjnych, gwarantuje ono łatwe i bezpieczne ułożenie podnóżka w żądanym 
położeniu a następnie jego pewne zablokowanie – dzięki zazębiającym się elementom 
podnóżek jest bardzo stabilny.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami mocowanymi 

do segmentu siedziska poprzez mechanizm klinowy z blokadą?  Jest to rozwiązanie 

powszechnie stosowane i zapewniające pewne osadzenie podnóżków.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o dopuszczalnym obciążeniu 
równym 200 kg ?  Pragniemy zauważyć, że maksymalny dopuszczalny udźwig 
proponowanego stołu przy centralnie ułożonym blacie względem kolumny to aż 350 kg. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością wykonywania 
zdjęć RTG przy pomocy tacy umieszczanej w prowadnicach zamontowanych w 
segmentach: podgłówka, oparcia pleców i lędźwiowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji przeziernej dla 

promieni RTG na całej długości z jedną poprzeczną belką usytuowaną w górnej części 

segmentu pleców (od strony podgłówka) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z wyposażeniem z 

uchwytami umożliwiającymi ich założenie tylko wzdłuż listwy? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 Pytania dot. Załącznika Nr 10 parametry techniczne: 
Pytanie 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o następujących regulacjach:  

 regulacja wysokości realizowana siłownikiem hydraulicznym poprzez pompę 
nożną, dźwignią umieszczoną w podstawie stołu od strony głowy pacjenta, 

 regulacja przechyłów bocznych realizowana ręcznie, za pomocą składanej 
korby umieszczonej z boku stołu pod segmentem siedzenia,  

 regulacja przechyłów wzdłużnych (Trendeleburg i anty-Trendelenburg) 
realizowana ręcznie, ze wspomaganiem sprężynami gazowymi z blokadą, 
dokonywana od strony głowy pacjenta ?  

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 36 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 
2035 mm? Pragniemy zauważyć, że różnica jest minimalna.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 37 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół  o zakresie regulacji 
wysokości z materacem od 725 do 1025 mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 38 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością 
rozchylenia na boki o 180

0
, z systemem blokowania w postaci zębatek?  Pragniemy 

zauważyć, że jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez producentów stołów 
operacyjnych, gwarantuje ono łatwe i bezpieczne ułożenie podnóżka w żądanym 
położeniu a następnie jego pewne zablokowanie – dzięki zazębiającym się elementom 
podnóżek jest bardzo stabilny.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami mocowanymi 

do segmentu siedziska poprzez mechanizm klinowy z blokadą?  Jest to rozwiązanie 

powszechnie stosowane i zapewniające pewne osadzenie podnóżków.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 40 Czy ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do mycia i 
dezynfekcji Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół nie posiadał tworzywowych 
(silikonowych) osłon? Takie osłony są trudne do czyszczenia i dezynfekcji, czyli stanowią 
potencjalne ogniska brudu, bakterii i wirusów, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo 
dla pacjenta – pojawienie się infekcji oraz naraża szpital na dodatkowe koszty. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami, 
bezszwowymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowanymi od blatu 
stołu, z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA, bez 
świadectwa z laboratorium badawczego?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o konstrukcji 
blatu przeziernej dla promieni RTG  z poprzecznymi, metalowymi belkami w segmencie 
siedzenia oraz w górnej części segmentu oparcia pleców? Pragniemy zauważyć, że w 
Zestawieniu parametrów granicznych nie jest wymagane, aby zaoferowany stół posiadał 
przesuw wzdłużny blatu – dlatego metalowe belki usytuowane w segmencie siedzenia 
(który znajduje się nad kolumną stołu) nie utrudniają dodatkowo wykonywania zdjęć RTG 
i monitorowania pacjenta.   

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 43  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w 
kształcie prostokąta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

  Pytania dot. Załącznika Nr 9 parametry techniczne: 
Pytanie 44 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z napędem 
elektrohydraulicznym w którym wypiętrzenie ławeczki nerkowej dokonywane jest ręcznie 
poprzez mechanizm korbowy, natomiast przesuw wzdłużny w zakresie 350mm 
dokonywany jest ręcznie bez wsparcia sprężyn gazowych?  

     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 45 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny 
posiadający możliwość regulacji wysokości blatu w zakresie 730-1080mm  
(wraz z materacami) ? 

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 Pytania dot. Załącznika Nr 10 parametry techniczne: 

       Pytanie 46 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy hydrauliczny stół operacyjny 
posiadający  możliwość regulacji wysokości blatu w zakresie 700-1000mm (wraz z 
materacami) ? 

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 47  Wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), par. 7 - W naszej ocenie 

zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych 

przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu 

zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od 

umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży 

poziomu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 48 Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ), pkt. 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 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści 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?? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia czas naprawy do 5 dni roboczych , modyfikacja 

SIWZ. 

Pytanie 49 Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ) Czy 
Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za 
pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej 
lub poprzez rozmowę telefoniczną? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 50 Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt I.32 - Czy 
Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego w zakresie 5-60 cm H2O  ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 51 Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt III - Czy 
Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pompy wolumetrycznej do osobnego 
pakietu/części? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 52 Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), I.57 - Czy Zamawiający 
dopuści wysokiej klasy kardiomonitor prze o przekątnej 12,1”? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytania dot. Załącznika Nr 11 parametry techniczne: 

Pytanie 53 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z 2 - 
litrowymi zbiornikami podstawowymi, nietłukącymi (z poliwęglanu) z możliwością 
zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem 
do sterylizacji w temp. 121˚?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 

Pytania dot. Załącznika Nr 12 parametry techniczne: 

Pytanie 54 – pkt 15- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak 
elektryczny z 2 - litrowymi zbiornikami podstawowymi, nietłukącymi (z poliwęglanu) z 
możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed 
przelaniem do sterylizacji w temp. 121˚?  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia pojemność zbiornika podstawowego na 2 litry, 
modyfikacja SIWZ. 

Pytanie 55 – pkt 15- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak 
elektryczny z możliwością stosowania jednorazowych worków na wydzielinę 
przystosowanych do zbiorników 2 l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno 
zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik, kompatybilne do pojemnika 2 
litrowego? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia pojemność zbiornika podstawowego na 2 litry, 
modyfikacja SIWZ. 

Pytania dot. Załącznika Nr 10 parametry techniczne: 

Pytanie 56 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z zakresem regulacji 
wysokości z materacem od 750 mm do 1000 mm ? Zaproponowany parametr tylko 
nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 57 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kątową 
podnóżków w zakresie od - 90

0
 do 20

0  
? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie 

odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 58 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem mocowania 
podnóżków poprzez układ gniazdo-sworzeń dodatkowo blokowanym poprzez pokrętło 
dociskowe ? Proponowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne, cechuje się wysoką 
stabilnością, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz łatwością użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytania dot. Załącznika Nr 9 parametry techniczne: 

Pytanie 59 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z zakresem regulacji 
wysokości z materacem od 750 mm do 1080 mm ?  Zaoferowany parametr tylko 
nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 60 Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania stół z dodatkowym panelem 
bocznym umieszczonym z boku kolumny stołu? Jest to rozwiązanie bardziej 
ergonomiczne, ponieważ operator nie musi schylać się pod balat stołu by użyć 
któregokolwiek z przycisków sterujących. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 61 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kątową 
podnóżków w zakresie od - 90

0
 do 20

0  
? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie 

odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 62 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z dwuczęściowym 
segmentem oparcia pleców o podziale 2:1? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 63 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z przesuwem wzdłużnym 
blatu wynoszącym 300 mm ? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od 
wymaganego i zapewnia swobodny dostęp ramienia C w każdej części blatu stołu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
 Pytanie 64  Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ)  

    Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie wyrażenia „Czas naprawy sprzętu liczony 
od dnia zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego” na „Czas reakcji serwisu liczony od dnia zgłoszenia 
wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego”. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy sprzętu wyniósł  5 dni, 
a w przypadku konieczności wyprodukowania części lub sprowadzenia - do 14 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia czas naprawy do 5 dni roboczych , modyfikacja 
SIWZ. 

Pytanie 66 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres gwarancji dla nowo 
zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 6 miesięcy ? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytania dot. Załącznika Nr 11 parametry techniczne: 

Pytanie 67 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
podciśnieniem w zakresie 0-85 kPa? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie 
odbiega od wymaganego. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 68 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
poziomem hałasu do 43 dB generowany wyłącznie przy maksymalnej mocy ssania 
(50l/min)? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 69 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny o 
wysokości 990mm (pozostałe parametry bez zmian)? Zaproponowany parametr tylko 
nieznacznie odbiega od wymaganego. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 70 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
mocną grafitową pompą tłokową? Takie rozwiązanie gwarantuje bezproblemowe 
odsysanie śluzu, krwi oraz innych, nawet gęstych płynów, u osób dorosłych i dzieci 
oraz nie wymaga konserwacji obniżając przez to koszty eksploatacji urządzenia. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 71 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
wyraźną umieszczoną w centralnym miejscu z czytelnymi oznaczeniami i 
wskaźnikami, dużą monochromatyczną skalą manometru? 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 72 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
potrójnym systemem zabezpieczającym gwarantujący pełne zabezpieczenie 
urządzenia, personelu i pacjenta podczas wykonywanego zabiegu w miejsce 
opisanego systemu zabezpieczeń przez Zamawiającego? To rozwiązanie gwarantuje 
zdecydowanie lepszy system przeciw-przelewowy i stanowi gwarancje 
zabezpieczenia urządzenia i otoczenia w jego obrębie niż samo zastosowanie 
zbiornika bezpieczeństwa. 

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

 
      Pytania dot. Załącznika Nr 12 parametry techniczne: 
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Pytanie 73 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak chirurgiczny przenośny 
z podciśnieniem w zakresie 0-85 kPa? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie 
odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 74 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
poziomem hałasu do 43 dB generowany wyłącznie przy maksymalnej mocy ssania 
(50l/min)? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 75 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
mocną grafitową pompą tłokową? Takie rozwiązanie gwarantuje bezproblemowe 
odsysanie śluzu, krwi oraz innych, nawet gęstych płynów, u osób dorosłych i dzieci 
oraz nie wymaga konserwacji obniżając przez to koszty eksploatacji urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 76 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
wyraźną umieszczoną w centralnym miejscu z czytelnymi oznaczeniami i 
wskaźnikami, dużą monochromatyczną skalą manometru? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 77 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny jezdny z 
potrójnym systemem zabezpieczającym gwarantujący pełne zabezpieczenie 
urządzenia, personelu i pacjenta podczas wykonywanego zabiegu w miejsce 
opisanego systemu zabezpieczeń przez Zamawiającego? To rozwiązanie gwarantuje 
zdecydowanie lepszy system przeciw-przelewowy i stanowi gwarancje 
zabezpieczenia urządzenia i otoczenia w jego obrębie niż samo zastosowanie 
zbiornika bezpieczeństwa. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytania dot. Załącznika Nr 9 parametry techniczne: 
 

            Pytanie 78 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do 
zaoferowania stołu operacyjnego o parametrach równoważnych lub lepszych 
zawartych w poniższej tabeli parametrów technicznych. 

 

L.p
. 

Parametry 

1.  Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym. 

2.  
Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość 
konstrukcji i łatwość dezynfekcji 

3.  Podstawa stołu w kształcie litery H. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów.  

4.  Cztery podwójne koła średnicy 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej  

5.  Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości 400mm 

6.  Dostępność aparatu RTG z ramieniem C 

7.  

Wymiary stołu: 
- długość 2160 mm  
- szerokość leża 540 mm 
- szerokość z listwami 600 mm 

8.  

Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: 
·   segment głowowy, 
·   segment plecowy  
·   segment siedziska, 
·   segment nożny dwuczęściowy. 
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9.  Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji = 200 kg 

10.  

Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: 
·    góra/dół, 
·    przechyły boczne, 
·    przesuw wzdłużny 
·    pozycja anty i Trendelenburga, 
·    pozycja „flex” i „reflex”, 
·    segment plecowy. 

11.  

Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o  
- aktualnie wykonywanej regulacji 
- kierunku aktualnie wykonywanej regulacji,  
- stanie naładowania baterii w 3 kolorach   

12.  
Automatyczne rozłączenie po 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym 
kolorem od pozostałych   

13.  Pilot przewodowy. Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. 

14.  
Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z 
dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. 

15.  Dodatkowy panel wyposażony w kolorowy wyświetlacz z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie  

16.  Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie -40
o
/+70

o
 

17.  Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie 600 mm do 950  mm  

18.  Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 30
o 

 

19.  Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga +25
o
  

20.  Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych   

21.  Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 20
o 
każdą stronę  

22.  Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie  220°/110°  

23.  Przesuw wzdłużny 310 mm realizowany elektrycznie  

24.  
Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie. Wszystkie segmenty 
poruszają się jednocześnie podczas poziomowania blatu. 

25.  Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40
o
/+45

o
, wspomagana sprężyną gazową. 

26.  Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30
o 
wspomagana sprężynami gazowymi  

27.  Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie 150°  

28.  Podgłówek oraz podnóżki odejmowane  

29.  Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/ oznaczone kolorem żółtym 

30.  
Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę 
stołu. 

31.  
Materace stołu profilowane o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów poliuretanowych. Możliwość 
wyboru kolorystyki    

32.  Możliwość mycia i dezynfekcji  
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33.  

Wyposażenie stołu: 
- przystawka urologiczna – miska (mocowana w miejscu podnóżka) 
- podpory ginekologiczne Goepla  x 2 szt. 
- pas tułowia z klamrą 
- wieszak kroplówki 
- ekran anestezjologiczny 
- podpórka pod rękę anestezjologiczna prosta szt 2 
- zapórka boczna pacjenta szt 2 
  

 
 
Ad Lp. – 1,2,4,6,7,8,9,10,14,15,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Ad Lp. – 3,5,11,12,13,16,19,22,23, 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 79 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby stół 
posiadał pilot, oraz panel awaryjny wyposażone w tożsamy, kolorowy wyświetlacz LCD z 
informacją o wykonywanym ruchu oraz stopniem naładowania baterii. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 80 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
dźwignie sprężyn gazowych oraz uchwyty mocowań/śrub malowane były na czerwony/żółty 
kolor odróżniający te elementy od innych części stołu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie 81 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby stół 
posiadał prowadnicę kasety RTG na całej długości blatu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 82 Czy Zamawiający będzie wymagał napędu elektromechanicznego stołu, który 
jest bardziej trwały i niezależny od płynów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 83 Czy Zamawiający potwierdza wymóg przesuwu wzdłużnego i regulacji oparcia 
pleców przy użyciu pilota przewodowego lub sterowania na kolumnie?   
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytania dot. Załącznika Nr 10 parametry techniczne: 
 
Pytanie 84 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu 
operacyjnego o parametrach równoważnych lub lepszych zawartych w poniższej tabeli 
parametrów technicznych. 
 

L.p
. 

Parametry 

1.  Chirurgiczny mobilny stół operacyjno-zabiegowy. 

2.  
Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, chromowo niklowej, polerowanej, zapewniającej 
stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji 

3.  Szyny techniczne po bokach blatu oraz na 2 ścianach kolumny stołu. 

4.  Masa stołu maks. 120 kg. 

5.  
Podstawa stołu w kształcie podwójnej litery Y. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp 
operatorów.  
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6.  Długość podstawy 910 mm 

7.  Cztery podwójne koła średnicy 100 mm.  

8.  Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości 400 mm. 

9.  

Wymiary stołu: 
- długość 2050 mm 
- szerokość leża  540 mm  
- szerokość z listwami 600 mm. 

10.  

Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: 
·   segment głowowy, 
·   segment plecowy, 
·   segment siedziska, 
·   segment nożny dwuczęściowy. 
 

11.  Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji 135 kg. 

12.  

Funkcje sterowane za pomocą hydraulicznej pompy nożnej: 
·   góra/dół. 
Funkcje sterowane za pomocą sprężyn gazowych: 
·   przechyły boczne, 
·   pozycja anty i Trendelenburga, 
·   pozycja „flex” i „reflex”, 
·   segment plecowy 

13.  Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie 40
o
/+70

o
. 

14.  Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie 730 mm do 980 mm. 

15.  Zakres regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 30
o 
. 

16.  Zakres regulacji pozycji anty Trendelenburga +30
o
 . 

17.  Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 20
o 
każdą stronę  

18.  Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie  220°/110°  

19.  Regulacja segmentu głowy w zakresie -45
o
/+45

o
, wspomagana sprężyną gazową. 

20.  Regulacja segmentu nóg w zakresie -90/+20
o 
wspomagana sprężynami gazowymi  

21.  Regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie 150°  

22.  Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/pleców oznaczone kolorem żółtym. 

23.  Materace stołu profilowane o wysokości 50mm  

24.  Możliwość mycia i dezynfekcji  

Ad Lp. – 1,2,3,4,6,7,10,11,12,15,16,17,19,21,24 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Ad Lp. – 5,8,9,13,14,18,20,22,23, 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 85 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
dźwignie sprężyn gazowych oraz uchwyty mocowań/śrub malowane były na czerwony/żółty 
kolor odróżniający te elementy od innych części stołu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 86 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby stół 
posiadał prowadnicę kasety RTG na całej długości blatu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 87 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby stół 
posiadał podstawę w kształcie litery H lub podwójnej litery Y zapewniając maksymalny 
dostęp chirurga do pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 88 ( SIWZ rozdz. III pkt 5. Poz 2) Czy Zamawiający  zmieni zapis SIWZ pkt 5. Poz 
2 z „Zadanie nr 2 - 31 dni licząc od daty zawarcia umowy” 
Na „Zadanie nr 2 - 42 dni licząc od daty zawarcia umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 89 ( SIWZ rozdz. III pkt 6.) Czy Zamawiający   zmieni zapis SIWZ pkt. 6. „Termin 
zapłaty za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy wynosi 60 dni od dnia złożenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT” 
Na „Termin zapłaty za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia 
złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT”? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 91 Czy Zamawiający  wymaga systemu Autodiagnozowania – stół wykonuje 
automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na 
wskaźniku naładowania akumulatorów w podstawie stołu co znacznie skraca reakcję 
serwisu oraz często naprawę usterki bez udziału serwisu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z systemem  Autodiagnozowania. 
 
Pytanie 92 Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu: „Czas naprawy sprzętu liczony od dnia 
zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego- Maksimum 48 godzin”  
Na „Czas naprawy sprzętu liczony od dnia zgłoszenia wady faksem, mailem lub 
telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego maks. 72 godzin, w 
razie potrzeby sprowadzenia części zamiennej z zagranicy 14 dni, pod warunkiem 
dostarczenia użytkownikowi sprzęt zastępczy o tych samych parametrach co 
przedmiot zamówienia do czasu ukończenia naprawy.” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia czas naprawy do 5 dni roboczych , modyfikacja SIWZ. 

 
Pytanie 93 
3 Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie – przy wsparciu sprężyn gazowych) 
- nachylenie segmentu oparcia pleców- wypiętrzenie ławeczki nerkowej- przesuw wzdłużny 
blatu 
Czy Zamawiający   dopuści nachylenie segmentu pleców oraz przesuw wzdłużny 
uzyskiwany przez siłowniki elektrohydrauliczne oraz wypiętrzenie nerkowe (120 mm) 
uzyskiwane za pomocą dźwigni zapadkowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 94 
 
4   Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na 
pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, 
zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu. 
Czy Zamawiający   dopuści panel sterowania awaryjnego – umieszczony w podstawie 
stołu, poza strefą sterylną, pozwalający na regulację wszystkich ruchów stołu z 
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napędem elektrohydraulicznym, z 10. diodowym wyświetlaczem kodów błędów oraz 
stopnia naładowania akumulatorów? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 95 
5 Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od 
zamontowania podgłówka i podnóżków 
Czy Zamawiający dopuści stół w którym oznaczenie oraz przycisk zmiany orientacji 
jest umieszczony na pilocie co jest rozwiązaniem wygodniejszym podczas operacji 
gdy po obłożeniu stołu panel umieszczony na stole nie jest dobrze widoczny? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 96 
7 Długość stołu z blatem min. 2100 – max.2500 mm 
Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o długości 2082 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
9 Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego, (na 
wszystkich segmentach). Listwy o wymiarach europejskich 25mm X 10mm – nie dopuszcza 
się innych wymiarów listew. 
Czy Zamawiający  dopuści stół z szynami 9 x 28 mm  do mocowania akcesoriów na 
całej długości stołu po obu stronach i oraz na trzech stronach segmentu głowy co 
znacznie ułatwia pracę anestezjologowi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 97 
16 Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (system blokowania cierny – nie 
dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki)Podnóżki mocowane do segmentu siedziska 
poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się 
sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym 
blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie 
Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm 
oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. 
Czy Zamawiający  dopuści stół operacyjny z podnóżkami mocowanymi i blokowanymi 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort obsługi, certyfikowany 
CE ? 
Podany opis techniczny jest nieczytelny, podane parametry dot. konstrukcji 
wewnętrznej blokad nie mają wpływu na sposób obsługi, funkcjonalność i 
bezpieczeństwo mogą jedynie wskazywać rozwiązania stosowane przez określonego 
producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 98 
17 Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: 
- podgłówek płytowy o szerokości blatu- wypiętrzenie nerkowe- dwuczęściowy segment 
oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 
150 mm o podziale 1:3 i 2:3- segment lędźwiowym- segmenty nóg dwuczęściowy 
Czy Zamawiający  dopuści blat stołu – czterosegmentowy - segment głowy, segment 
pleców, segment główny z wycięciem urologicznym, segment nóg dzielony – blat 
mocowany na stałe do kolumny, przezierny dla promieni RTG, wbudowane 
prowadnice kaset 14? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 99 
18 Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn 
gazowych ułatwiających regulację segmentami 
Czy Zamawiający  dopuści regulację segmentów podgłówka oraz segmentów nóg bez 
sprężyn gazowych z wykorzystaniem systemu zapadkowego, który umożliwia 
regulację wysokości zagłówka jedną ręką? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 

http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl  06.04.2016r.                                                             Strona 14 z 15 

 

Pytanie 100 
19 Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w 
podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y 
Czy Zamawiający  dopuści podstawę stołu - o wysokości 12 cm, jezdna, na czterech 
kołach w tym dwa koła kierunkowe. Koła w obrysie podstawy pod jej osłoną. 
Podstawa stołu w kształcie prostokąta z osłoną ze stali nierdzewnej na odlewie 
konstrukcyjnym umożliwiająca zaparcie nogami o osłonę bez możliwości jej 
uszkodzenia, z wycięciami na stopy operatora? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 101 
20 System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący 
pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją 
Czy Zamawiający  dopuści blokowanie stołu na podłożu za pomocą dźwigni nożnej, 
poprzez dwie wysuwane stopy po stronie kół kierunkowych zapewniające stabilne 
zabezpieczenie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 102 
21 Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, 
ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z 
tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna 
Czy Zamawiający  wymaga obudowy wykonanej jedynie ze stali nierdzewnej bez 
dodatków wykonanych z silikonu lub z tworzyw sztucznych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 103 
22 Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z 
pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą 
antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się 
pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu 
Czy Zamawiający  dopuści materace - o grubości 6 cm, ze szwem klejonym , 
przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, niepalne? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 104 
28 Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 mm 
Czy Zamawiający  dopuści przesuw blatu wynoszący 310 mm dający pole 
przezierności od kolumny do końca blatu 132,4 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Dotyczy Załącznika nr 8 – Parametry techniczne, Zadanie nr 1 – Aparat do znieczuleń 
ogólnych 
Pytanie 105: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z ciśnieniową zastawką 
bezpieczeństwa regulowaną w zakresie 0-50 cmH2O? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 106 : Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń w którym pomiar i 
obrazowanie O2, N2O, CO2, stężenia anestetyków z automatyczną identyfikacją środka w 
gazach oddechowych oraz wyświetlanie krzywej O2 i CO2, będzie realizowane na ekranie 
specjalistycznego kardiomonitora będącego w komplecie z aparatem? Ułatwia to 
monitorowanie pacjenta i sprawia, że parametry gazowe prezentowane są w bardzo 
przejrzystej formie na ekranie min. 15” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 107: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń w którym regulacja stosunku 
wdech wydech jest regulowana płynnie co 1%, w zakresie 20-80% czasu wdechu (Ti), czyli 
1:4 do 4:1? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
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Pytanie 108: regulacja PEEP jest w zakresie 0-25 cmH2O, z klinicznego punktu widzenia 
jest to zakres, aż nadto wystarczający, a wymóg wyższego ciśnienia PEEP obniża 
konkurencyjność postępowania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 109: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń w którym regulacja częstości 
oddechu jest w zakresie 4-80 l/min, z klinicznego punktu widzenia jest to zakres, aż nadto 
wystarczający, a wymóg wyższego zakresu częstotliwości obniża konkurencyjność 
postępowania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 110: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmu niskiej objętości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 111: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z pojedynczym, niezawodnym, 
pojedynczym czujnikiem przepływu stosowanych przez wielu renomowanych producentów 
aparatów do anestezji, umieszczonym w miejscu połączenia obu gałęzi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 112: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z portem komunikacyjnym 
USB i RS-232, ale bez Ethernet oraz D-O, które nie są potrzebne w codziennej pracy, a ich 
wymóg ma na celu faworyzowanie jednego producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 113: Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy aparatu do znieczulania 
ogólnego na min. 21 dni od podpisania umowy, gdyż wymóg 7 dniowy jest zaporowy i w 
stopniu znaczącym utrudnia złożenie ważnej oferty przez co obniża konkurencyjność 
postępowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 
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