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Znak: AE/ZP-27-25/17                               Tarnów, 2017-05-24  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę stołu 

operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.  
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:  

 

1. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 3 – Czy Zamawiający 

dopuści stół posiadający obudowę podstawy wykonaną z odpornego na uderzenia tworzywa ABS 

zabezpieczoną dwiema płytami ze stali nierdzewnej oraz kolumnę pokrytą panelami ze stali 

nierdzewnej i częściowo zabezpieczoną fartuchem gumowym odpornymi na działanie środków 

dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych? 

2. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 5 – Czy Zamawiający 

wymaga zaoferowanie stołu z czterema kołami podwójnymi zapewniającymi wysoką stabilność 

podczas działania sił trakcyjnych i kompresyjnych, szczególnie podczas zabiegów ortopedycznych oraz 

5-go koła kierunkowego dla łatwiejszego manewrowania stołem ? 

3. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 14 - Czy 

Zamawiający dopuści stół w konfiguracji podstawowej o długości 1960mm ? 

4. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 20 - Czy 

Zamawiający dopuści stół z funkcją Flex (segment pleców/segment siedziska) w zakresie: -20˚ /-20˚? 

5. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 23 – Czy 

Zamawiający dopuści stół z segmentami nóg w zakresie od - 90° do +70°, odwodzenie 120
o
 (60

o
 

każdy)? 

6. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 34 - Czy 

Zamawiający dopuści płytę do operacji barku, podnoszoną  į opuszczaną elektrohydraulicznie, 

sterowaną z pilota po podłączeniu płyty w miejsce sekcji nóg, nie wymagającą wspomagania sprężyną 

gazową, przezierną dla promieni RTG, wyposażoną w hełm mocujący głowę pacjenta regulowany oraz 

odejmowane boczne panele? 

7. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 35 - Czy 

Zamawiający dopuści przystawkę ortopedyczną kończyn dolnych z mocowaniem pozwalającym na 

stabilne połączenie ze stołem operacyjnym, o niskiej wadze kompletnego wyciągu max. 46 kg, belki 

wydłużające z podwójnymi przegubami w celu regulacji odchylenia i wysokości. Przegub belki może 

być ustawiony zarówno poziomo jak i pionowo dla optymalnego dostępu promieni rtg. Przesuwne 

urządzenia wyciągowe mocowane na belkach wydłużających: przegub odchylany, obrotowy i rotujący. 

Wszystkie metalowe części wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej. Zaciski kulowe ze 

zintegrowanym urządzeniem wyciągowym do precyzyjnego ustawienia kończyny do artroskopii biodra 

i dokładnym repozycjonowaniu złamań kończyn dolnych 

Skład wyciągu: 

-2 szt. wsporników belek wydłużających, 

-2 płyt pod stopy, 

-2 butów trakcyjnych, 

-1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, regulowany 

-Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt 

-Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym – 1 szt 

-Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt 

-Klamra do drutów Kirschnera 1 szt, 
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-Płyty pod nogi umożliwiające położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu  - 1 para 

-Poduszka do artroskopii biodra do zamocowania na kołku zaporowym – 1 szt. 

-Wózek pod zmontowaną przystawkę – 1 szt. 

8. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne  - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z maksymalnym obciążeniem dynamicznym 250 kg oraz 

maksymalnym obciążeniem statycznym wynoszącym 320 kg?  

9. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne  - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez funkcji sterowania segmentem nóg za pomocą pilota? 

10. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne  - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny  z regulacją segmentu pleców w zakresie - 35° do 75° ? 

11. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem nóg rozchylanym  w zakresie -90 ° do 20 ° ?  

12. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości 715- 1165 mm? 

13. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania  przystawkę/płytę do operacji barku zgodnie z załączonym  

zdjęciem ? Proszę zwrócić uwagę, że płyta, której ruchy wspomagane są sprężyną gazową w miejscu 

przebiegania mechanizmu nie jest przezierna na promienie RTG ?  

 
14. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w belkę 

wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej ? 

15. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną bez uchwytu śruby Kirschnera? 

16. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową 

z ławeczką która nie jest wykonana z włókna węglowego ? 

17. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 8 - Czy Zamawiający 

dopuści stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym w podstawie stołu po stronie 

głowy, poza strefą sterylną? 

18. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16 – Ponieważ 

oferowany stół ma być wykorzystywany w ortopedii segment nóg nie będzie używany. Czy 

Zamawiający dopuszcza, aby segment nóg sterowany był ręcznie a nie elektrohydraulicznie z pilota 

czy panelu awaryjnego? 

19. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16 – Czy 

Zamawiający dopuści stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego, który nie jest potrzebny do zabiegów 

ortopedycznych? 

20. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16 – Ponieważ panel 

sterowania awaryjnego wykorzystywany jest wyłącznie w przypadku awarii pilota, czy Zamawiający 

dopuszcza aby panel sterowania awaryjnego obsługiwał podstawowe funkcje stołu tj.  trendelenburg, 

anty-Trendelenburg, Góra/Dół, Przechyły boczne, Płyta plecowa, Przesuw wzdłużny (jeśli będzie 

wymagany) ? Pozostałe funkcje tj. pozycja "flex" i "reflex”, pozycja „0”, pozycja odwrócona, 

włączanie/wyłączanie sterowane z pilota przewodowego. 

21. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 17  - Czy 

Zamawiający dopuści stół operacyjny z podgłówkiem bez wspomagania sprężyną gazową w zakresie 

zacznie przekraczającym wymagania tj. +/- 90
0
 ? Takie rozwiązanie pozwala znacznie lepiej czuć 

ciężar głowy pacjenta i znacznie szybciej odgiąć głowę do intubacji.  
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22. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 23 - Czy 

Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji podnóżków od – 90˚ do +30˚, odwodzenie 

90˚ każdy? 

23. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 24 – Czy  

Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji od 740 mm do 1180 mm zmierzona w 

pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca?  

24. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 25 – Czy 

zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w materace zdejmowane, ze szwem klejonym, 

przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, antybakteryjne, niepalne, odporne na środki 

dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami? 

25. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

wymaga, aby stół wyposażony był w system autodiagnostyki błędów z wyświetlaniem kodów błędu, co 

zdecydowanie poprawia współpracę z serwisem i skraca czas ewentualnej naprawy?  

26. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 

3 podwójne koła transportowe umieszczone w podstawie z systemem centralnej blokady za pomocą 

wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji – funkcja sterowana z poziomu pilota? 

Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność, a centralna blokada za pomocą wysuwanych 

stopek gwarantuje najwyższą stabilność podczas zabiegów.  
27. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym jeden zapasowy – awaryjny 

umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie 

wszystkimi funkcjami zamiast panelu sterującego na kolumnie? W przypadku konieczności 

wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”,  co 

jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne gdyż sterownik na kolumnie 

zawsze będzie przysłonięty obłożeniami chirurgicznymi. 

28. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 725mm do 

1085mm mierzoną w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca?  

29. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą do operacji barku, której ruch podnoszenia i 

opuszczania regulowany jest elektrohydraulicznie za pomocą pilota? 

30. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przystawką ortopedyczną, której belki wyciągowe 

wykonane są ze stali nierdzewnej? 

31. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przystawką ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową z 

ławeczką wykonaną z materiału przeziernego dla promieni RTG, lecz nie z włókna węglowego? 

32. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą przejezdną na czterech 

pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie stołem), 

umożliwiająca częściowe wsunięcie stóp operatora? 

33. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą z centralną blokadą w postaci 

czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota? 

34. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg z segmentem głowy? 

35. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny o obciążeniu 300 kg? 

36. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający segment głowy z szynami  do mocowania 

akcesoriów umieszczone z dwóch stron? 
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37. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego długość wynosi 2000 mm? 

38. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający funkcji sterowania za pomocą pilota w 

segmentu nóg ? 

39. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający funkcji sterowania za pomocą pilota pozycji 

odwróconej? 

40. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pozycją Flex w zakresie 220°? 

41. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pozycją Reflex w zakresie 100°? 

42. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie -90° do +15°? 

43. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590 do 1070 mm z 

materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 

44. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 765 do 1215 mm z 

materacem?  

45. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 745 do 1195 mm z 

materacem?  

46. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za pomocą 

mechanizmu zapadkowego? 

47. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za pomocą 

mechanizmu zaciskowego?  

48. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki 

poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym? 

49. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości 

antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwodleżynowe, poświadczone stosownym 

oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i 

MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium? 

50. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą do operacji barku przezierną na promienie RTG w 

zakresie barku poprzez możliwość odejmowania Chełmu? 

51. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przystawkę ortopedyczną składającą się z 

belki wyciągowej o jednym przegubie na jedną belkę? 

52. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zapórką łonowa z ławeczkę nie będącą wykonaną z włókna 

węglowego? 

53. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez płyty pod nogi umożliwiającej położenie nóg pacjenta 

przed ułożeniem na wyciągu? 

54. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający przedłużki ortopedycznej w kształcie litery 

L? 
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55. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku 

kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex oraz 

poziomowania blatu jednym przyciskiem? 

56. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania – 

blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł? 

57. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowana stół operacyjny z matą grzewczą bez czujników temperatury rozmieszczonymi 

na macie? 

58. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z matą grzewczą o wymiarach 50 cm x 92cm? 

59. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kontrolerem maty grzewczej nie posiadający alarmu braku 

zasilania? 

60. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarze 117 cm x 50 cm x 1 cm? 

61. Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne - Czy Zamawiający 

dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarze 115 cm x 50 cm x 1,6 cm? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu posiadającego obudowę podstawy wykonaną z odpornego 

na uderzenia tworzywa ABS zabezpieczoną dwiema płytami ze stali nierdzewnej oraz kolumnę pokrytą 

panelami ze stali nierdzewnej i częściowo zabezpieczoną fartuchem gumowym odpornymi na działanie 

środków dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych. 

Ad.2.  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu z czterema kołami podwójnymi 

zapewniającymi wysoką stabilność podczas działania sił trakcyjnych i kompresyjnych, szczególnie podczas 

zabiegów ortopedycznych oraz 5-go koła kierunkowego dla łatwiejszego manewrowania stołem. 

Ad.3.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu w konfiguracji podstawowej o długości 1960mm. 

Ad.4.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu z funkcją Flex (segment pleców/segment siedziska) w 

zakresie: -20˚ /-20˚. 

Ad.5.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu z segmentami nóg odwodzenie 120
o
 (60

o
 każdy). 

Ad.6.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie płyty do operacji barku, podnoszonej į opuszczanej 

elektrohydraulicznie, sterowanej z pilota po podłączeniu płyty w miejsce sekcji nóg, nie wymagającej 

wspomagania sprężyną gazową, przeziernej dla promieni RTG, wyposażonej w hełm mocujący głowę 

pacjenta regulowany oraz odejmowane boczne panele. 

Ad.7.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przystawki ortopedycznej opisanej w pytaniu. 

Ad.8.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z maksymalnym obciążeniem dynamicznym 

250 kg oraz maksymalnym obciążeniem statycznym wynoszącym 320 kg.  

Ad.9.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego bez funkcji sterowania segmentem nóg 

za pomocą pilota. 

Ad.10.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją segmentu pleców  

w zakresie - 35° do 75°. 
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Ad.11.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z segmentem nóg rozchylanym w zakresie           

-90 ° do 20 °. 

Ad.12.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zapis o treści: 

„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

Ad.13.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przystawki/płyty do operacji barku opisanej w pytaniu oraz 

przedstawionej na załączonym do pytania zdjęciu. 

Ad.14.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w 

belkę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

Ad.15.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną bez uchwytu 

śruby Kirschnera. 

Ad.16.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w 

zapórkę łonową z ławeczką, która nie jest wykonana z włókna węglowego. 

Ad.17.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z panelem sterowania awaryjnego 

umieszczonym w podstawie stołu po stronie głowy, poza strefą sterylną. 

Ad.18.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego, którego segment nóg sterowany jest 

ręcznie, a nie elektrohydraulicznie z pilota czy panelu awaryjnego. 

Ad.19.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez przesuwu wzdłużnego. 

Ad.20.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym panel sterowania awaryjnego 

(panel sterujący) obsługuje podstawowe funkcje stołu tj.  trendelenburg, anty-Trendelenburg, Góra/Dół, 

Przechyły boczne, Płyta plecowa, Przesuw wzdłużny, a pozostałe funkcje tj. pozycja "flex" i "reflex”, 

pozycja „0”, pozycja odwrócona, włączanie/wyłączanie sterowane są z pilota przewodowego. 

Ad.21.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z podgłówkiem bez wspomagania sprężyną 

gazową. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego 

posiadającego regulację segmentu głowy w zakresie +/- 90
0
 pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana 

będzie sprężyną gazową.  

Ad.22.  
Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z zakresem regulacji podnóżków od – 90˚ 

do +30˚, odwodzenie 90˚ każdy. 

Ad.23.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zapis o treści: 
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„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

Ad.24.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w materace zdejmowane, 

ze szwem klejonym, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, antybakteryjne, niepalne, odporne 

na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. 

Ad.25.  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu wyposażonego w system 

autodiagnostyki błędów z wyświetlaniem kodów błędu, co poprawia współpracę z serwisem i skraca czas 

ewentualnej naprawy. 

Ad.26.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) 

wyposażony jest 3 podwójne koła transportowe umieszczone w podstawie z systemem centralnej blokady 

za pomocą wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji – funkcja sterowana z poziomu 

pilota.   
Ad.27.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty, w tym jeden 

zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który 

umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami zamiast panelu sterującego na kolumnie.  

Ad.28.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 

725mm do 1085mm mierzoną w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.  

Ad.29.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w płytę do operacji barku, 

której ruch podnoszenia i opuszczania regulowany jest elektrohydraulicznie za pomocą pilota. 

Ad.30.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z przystawką ortopedyczną, której belki 

wyciągowe wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Ad.31.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z przystawką ortopedyczną wyposażoną w 

zapórkę łonową z ławeczką wykonaną z materiału przeziernego dla promieni RTG, lecz nie z włókna 

węglowego. 

Ad.32.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z ergonomiczną podstawą przejezdną na 

czterech pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie 

stołem), umożliwiającą częściowe wsunięcie stóp operatora. 

Ad.33.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z ergonomiczną podstawą z centralną 

blokadą w postaci czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota. 

Ad.34.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez możliwości zamiany segmentu nóg z 

segmentem głowy. 

Ad.35.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.12 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zapis o treści: 

„Obciążenie stołu w każdym położeniu minimum 350 kg.” 
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zmienia na zapis o treści: 
„Obciążenie stołu w każdym położeniu minimum 300 kg.” 

Ad.36.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego posiadającego segment głowy z szynami  do 

mocowania akcesoriów umieszczonymi z dwóch stron. 

Ad.37.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.14 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zapis o treści: 
„Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment 

nóg bez szyn sprzętowych minimum 2050 mm.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment 

nóg bez szyn sprzętowych minimum 2000 mm.” 

Ad.38.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego nie posiadającego funkcji sterowania za 

pomocą pilota segmentu nóg.  

Ad.39.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego nie posiadającego funkcji sterowania za 

pomocą pilota pozycji odwróconej. 

Ad.40.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z pozycją Flex w zakresie 220°. 

Ad.41.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z pozycją Reflex w zakresie 100°. 

Ad.42.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu nóg w zakresie -90° do 

+15°. 

Ad.43.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 

590 do 1070 mm z materacem. 

Ad.44.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 

765 do 1215 mm z materacem.  

Ad.45.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zapis o treści: 

„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  

krawędzi materaca.” 

Ad.46.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za 

pomocą mechanizmu zapadkowego. 

Ad.47.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za 

pomocą mechanizmu zaciskowego. 
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Ad.48.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w miękkie materace 

wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym, pod warunkiem, że 

materace te są zdejmowane, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe lub ze 

szwem klejonym, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji 

ogólnodostepnymi środkami. 

Ad.49.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w miękkie materace 

posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwodleżynowe, poświadczone 

stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie 

Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium, pod warunkiem, że materace te są 

zdejmowane, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe lub ze szwem klejonym, odporne na środki 

dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostepnymi środkami. 

Ad.50.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z płytą do operacji barku przezierną na 

promienie RTG w zakresie barku poprzez możliwość odejmowania Chełmu. 

Ad.51.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę ortopedyczną 

składającą się z belki wyciągowej o jednym przegubie na jedną belkę. 

Ad.52.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z zapórką łonową z ławeczką nie będącą 

wykonaną z włókna węglowego. 

Ad.53.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez płyty pod nogi umożliwiającej położenie 

nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu. 

Ad.54.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego nie posiadającego przedłużki ortopedycznej 

w kształcie litery L. 

Ad.55.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterujący 

umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex 

oraz poziomowania blatu jednym przyciskiem. 

Ad.56.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w podnóżki z możliwością 

rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł. 

Ad.57.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z matą grzewczą bez czujników temperatury 

rozmieszczonymi na macie. 

Ad.58.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z matą grzewczą o wymiarach 50 cm x 

92cm. 

Ad.59.  

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z kontrolerem maty grzewczej nie 

posiadający alarmu braku zasilania. 

Ad.60.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z materacem żelowym o wymiarze 117 cm 

x 50 cm x 1 cm. 

Ad.61.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z materacem żelowym o wymiarze 115 cm 

x 50 cm x 1,6 cm. 
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Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.VI.2 SIWZ zapis o treści:  

„a)  w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością 

zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego 

graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obciążenie stołu w każdym położeniu 350 kg uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t1”, w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

b) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością 

zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego 

graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości 

zaoferowanego zakresu wysokości zmierzonej w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca tj. 460 

uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.V.2 dla „t2” w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.” 

zmienia na zapis o treści: 
„a)  w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością 

zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego 

graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obciążenie stołu w każdym położeniu 300 kg uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t1”, w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.  

b) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością 

zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego 

graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości 

zaoferowanego zakresu wysokości zmierzonej w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca tj. 420 

uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t2” w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.” 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.12, Ad.23, Ad.35, Ad.37 i Ad.45 oraz wyżej dokonaną 

zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 13.06.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 13.06.2017r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, 

V, VI.2, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


