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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-15/12 

                              Piekary Śląskie 27.04.2012r. 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa sprzętu medycznego chirurgicznego. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 61-099186; data wysłania ogłoszenia: 25.03.2012 

 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  
 
 
PYTANIE nr 1 dot. pakiet 4. Wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych: długość 213 cm, 
szerokość 75cm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza 

 
 
PYTANIE 2 dot. Pakiet 4, wózek transportowy 19szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy posiadające poręcze boczne, składane wzdłuŜ ramy 
leŜa, o długości 131,5cm i wysokości 31cm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 3 dot. pakiet nr 4 Wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy posiadający hydrauliczną noŜną regulację wysokości 
leŜa w zakresie 56-88 cm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE 4 – dot. Pakiet 4, wózek transportowy 19szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy posiadający pozycję Trendelenburg/anty 
Trendelenburg regulowaną hydraulicznie w zakresie +/- 12 przy uŜyciu pedałów noŜnych z obu stron wózka? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 5 – dot. Pakiet 4 wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny wózek transportowy wyposaŜony w centralny system blokowania kół i 
sterowania kierunkiem jazdy oraz piąte koło bez moŜliwości uniesienia koła nad podłoŜe? 
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Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 6 – dot. SIWZ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, podpunkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji przewyŜszających kwotą, referencje wymagane przez Zamawiającego, 
na dostawę, którego częściami były m.in. wózki transportowe, wózki zabiegowe, meble medyczne oraz meble ze stali 
kwasoodpornej? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający wyraŜa zgodę. Stolik mayo moŜna zaliczyć do mebli medycznych ze stali kwasoodpornej.  

 
PYTANIE 7 – Pakiet 7, punkt 5 
Proszę o wyjaśnienie ile rękojeści akumulatorowych dwu-przyciskowych Zamawiający chce zakupić? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 7 rękojeści akumulatorowych dwu-przyciskowych. 

 

PYTANIE 8 – Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający moŜe określić w poz. 1 Stół operacyjny, Lp 2 i 4 – jak rozumie zapis „podstawa bez wystających elementów, kół, 
innych elementów konstrukcyjnych i gumowych osłon harmonijkowych” i „centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych 
nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, sterowana elektrohydrauliczne lub elektromechanicznie pilotem lub dźwignią 
noŜną”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający rozumie ten zapis jako : podstawa bez wystających elementów, kół, innych elementów konstrukcyjnych i gumowych 
osłon harmonijkowych i centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, 
sterowana elektrohydrauliczne lub elektromechanicznie pilotem lub dźwignią noŜną. 
 
PYTANIE 9 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny z kolumną pokrytą stalą nierdzewną i najbardziej popularnym 
rozwiązaniem stosowanym przez producentów stołów operacyjnych – osłoną mieszkową, którą przedstawia poniŜszy rysunek? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE 10 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny z centralną blokada podstawy w postaci wysuwanych nóŜek 
sterowanych wystającą dźwignią noŜną poza obrys podstawy? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE 11 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny , Lp.8 – stół bez blokady funkcji sterowanych elektrohydraulicznie 
w pozycji mobilnej stołu? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

  

PYTANIE 12 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny, Lp. 14 stół z moŜliwością sterowania funkcjami stołu z panelu 
sterującego, wbudowanego w kolumnie stołu? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 13 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1  Stół operacyjny, Lp. 16 – pochylenie siedziska w zakresie -750/-400? 
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Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza regulację siedziska w zakresie +75° / -40° 
 
 
PYTANIE 14 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny, Lp. 18  - stół bez automatycznej moŜliwości ułoŜenia pacjenta w 
pozycji odwrotnej? Jednak z moŜliwością ułoŜenia pacjenta w pozycji odwrotnej poprzez naciśnięcie przycisku? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 

 
PYTANIE 15 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny , Lp. 22 segmenty stołu łatwo demontowalne mechanizmy 
mocujące proste w obsłudze i ergonomiczne skręcane za pomoca śrub? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
PYTANIE 16 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 Stół operacyjny, Lp. 35 przeziernej płyty z HPL-u osadzonej na stelaŜu ze stali 
nierdzewnej montowanej na miejsce głowy lub nóg z szynami bocznymi do montaŜu akcesoria? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie pod warunkiem, iŜ materiał HPL zapewnia porównywalną przezierność dla 
promieniowania RTG jak wymagane włókno węglowe. 
 
PYTANIE 17 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający moŜe określić w poz. 2 Stół operacyjny, Lp. 2 i 4- jak rozumie zapis „podstawa bez wystających elementów, kół, 
innych elementów konstrukcyjnych i gumowych osłon harmonijkowych” i „centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych 
nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, sterowana elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne pilotem lub dźwignią 
noŜną”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający rozumie zapis jako „podstawa bez wystających elementów, kół, innych elementów konstrukcyjnych i gumowych osłon 
harmonijkowych” i „centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, 
sterowana elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne pilotem lub dźwignią noŜną” 
 
PYTANIE 18 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny z kolumną pokrytą stalą nierdzewną i najbardziej popularnym 
rozwiązaniem  stosowanym przez producentów stołów operacyjnych – osłoną mieszkową, która przedstawia poniŜszy rysunek? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

 
PYTANIE 19 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny z centralną blokadą podstawy ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zaoferowania stołu z centralną blokadą podstawy – patrz SIWZ 
 
PYTANIE 20 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny, Lp.8 – stół bez blokady funkcji sterowanych elektrohydraulicznie 
w pozycji mobilnej stołu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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PYTANIE 21 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie z po. 2 Stół operacyjny, Lp. 14 – stół z moŜliwością sterowania funkcjami stołu z panelu 
sterującego, wbudowanego w kolumnie stołu? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 22 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny, Lp.16 – pochylenia siedziska w zakresie +750/-400? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 23 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny, Lp. 18 – stół bez automatycznej moŜliwości ułoŜenia pacjenta w 
pozycji odwrotnej? Jednak z moŜliwością ułoŜenia pacjenta w pozycji odwrotnej poprzez naciśnięcie przycisku? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 24 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 Stół operacyjny, Lp.22 segmenty stołu łatwo demontowalne – mechanizmy 
mocujące proste w obsłudze i ergonomiczne skręcane za pomocą śrub? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 25 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający  moŜe określić w poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 2 i 4 jak rozumie zapis „podstawa bez wystających elementów, kół, 
innych elementów konstrukcyjnych i gumowych osłon harmonijkowych” i „centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych 
nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, sterowana elektrohydraulicznie  lub elektromagnetycznie pilotem lub dźwignią 
noŜną”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający rozumie zapis jako „podstawa bez wystających elementów, kół, innych elementów konstrukcyjnych i gumowych osłon 
harmonijkowych” i „centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóŜek, na których stół musi stać podczas operacji, 
sterowana elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne pilotem lub dźwignią noŜną” 
 
PYTANIE 26 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny z kolumną pokrytą stalą nierdzewną i najbardziej popularnym 
rozwiązaniem stosowanym przez producentów stołów operacyjnych – osłoną mieszkowa, którą przedstawia poniŜszy rysunek? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 27 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny z centralną blokadą podstawy w postaci wysuwanych nóŜek 
sterowanych wystającą dźwignią noŜną poza obrys podstawy? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 28 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 8 stół bez blokady funkcji  sterowanych elektrohydraulicznie 
w pozycji mobilnej stołu? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE 29 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 14 – stół z moŜliwością sterowania funkcjami stołu z panelu 
sterującego, wbudowanego w kolumnie stołu? 
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Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 30 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 16 – pochylenie siedziska w zakresie +750/-400? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza regulację siedziska w zakresie +75° / -40° 
 
PYTANIE 31 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie z poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 18 – stół bez automatycznej moŜliwości ułoŜenia pacjenta w 
pozycji odwrotnej? Jednak z moŜliwością ułoŜenia pacjenta w pozycji odwrotnej poprzez naciśnięcie przycisku? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 32 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 Stół operacyjny, Lp. 22 – segmenty stołu łatwo demontowalne- mechanizmy 
mocujące proste w obsłudze i ergonomiczne skręcane za pomocą śrub ? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE 33 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3  Stół operacyjny. Lp. 30 – płytę do mikrochirurgii ręki  80x40 cm? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 34 Pakiet nr 2 -Stoły operacyjne, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie w poz. 3 stół operacyjny , Lp. 31 – płytę do mikrochirurgii ręki z podporą 80x40cm? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 35 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt. ) o długości 205cm co róŜni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 36 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt. ) o szerokości 730 mm co róŜni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 
cm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający  dopuszcza. 

 
PYTANIE 37 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści  wózek transportowy ( 19 szt. ) z leŜem o wymiarach 1950x573 mm co nieznacznie róŜni się od parametru 
oczekiwanego? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
PYTANIE 38 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt. ) z kołami o średnicy 150mm? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 39 Pakiet nr 4 
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Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt.) bez piątego koła? Proponowane rozwiązanie to cztery koła z blokadą 
centralną z czego jedno koło z blokadą kierunkową co zapewnia duŜą mobilność i nie wymaga dodatkowego koła? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 40 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt.) z barierkami bocznymi o długości 100cm, zabezpieczającymi pacjenta 
przed upadkiem?  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 41 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19szt.), którego leŜe posiada cztery punkty podparcia ( system inny niŜ kolumny) ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 42 Pakiet nr 4  
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19 szt.) z regulacją wysokości leŜa ( bez materaca) w zakresie 600-900 mm? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 43 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ( 19szt.) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-650? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 44 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy(19szt.) z Trendelenburgiem 300 i anty Trendelenburgiem 120?  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 45 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy (19szt.) z materacem o grubości 6cm? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 46 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający wydzieli wózek transportowy ( 1szt.) do odrębnego pakietu? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 47 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści stolik mayo o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oraz blatem ze stali 
nierdzewnej? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 48 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści stolik mayo z regulacją  wysokości ręczną za pośrednictwem mechanizmu dociskowego? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 49 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści stolik mayo bez moŜliwości obrotu o 360 0 ? 

Odpowiedź: Tak pod warunkiem moŜliwości obrotu przynajmniej o 180 0.  

 
PYTANIE 50 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści stolik mayo o wymiarach zewnętrznych 750x500x900-1350 mm? 
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Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 51 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści stolik mayo o bezpiecznym obciąŜeniu 15kg? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
 
PYTANIE 52 do Pakietu nr 4 wózek transportowy – 19 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z hydrauliczną noŜna regulacją wysokości leŜa o zakresie 60-95cm 
mierzone od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z materacem? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 53 do Pakietu nr 4 wózek transportowy – 19 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z hydrauliczną regulacją oparcia pleców? Jest to parametr wyŜszy 
od wymaganego? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 54 do Pakietu nr 4 wózek transportowy – 19 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z hydraulicznie regulowanymi pozycjami Trendelenburga i anty- 
Trendelenburga w zakresie 12 0 ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 55 dot. rozdziału 5 pkt. 1 
W związku z niejednoznacznym zapisem w rozdziale 5 pkt 1. Dotyczącym wykazu dostaw, prosimy o potwierdzenie, czy 
Zamawiający oczekuje wykazania wykonania dostaw ( min. 1) dająca w sumie kwotę 191 808,00 zł 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje wykazania dostaw min. 1 dających w sumie wymaganą kwotę. 
PYTANIE 56 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby maksymalne dopuszczalne obciąŜenie wózka wynosiło 250kg? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 57 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby wymiary zewnętrzne wózka były następujące: długość 2250mm (±40mm), szerokość 
750mm(±20mm)? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga 

 
PYTANIE 58 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby wymiary leŜa były następujące: długość 2010mm ( ±10mm), szerokość 600mm ( ±30mm) 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga. 

 
PYTANIE 59 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby koła były antystatyczne a ich średnica wynosiła 150mm( ±10mm)? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 60 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby centralny system blokowania kół był uruchamiany za pomocą jednego z czterech pedałów noŜnych 
znajdujących się w podstawie wózka? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 61 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
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Czy Zamawiający wymaga, aby piąte koło wózka było opuszczane za pomocą osobnego pedału  noŜnego  znajdującego się w 
podstawie wózka po stronie głowy pacjenta? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 
PYTANIE 62 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby poręcze boczne były odwodzone oraz wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym o wymiarach : 
długość całkowita 1600mm ( ±30mm), wysokość w sekcji pleców 290mm ( ±30mm), wysokość w sekcji nóg  235mm (±20mm) 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 63 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby leŜe wózka było oparte na jednej kolumnie hydraulicznej wykonanej z aluminium? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 64 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby hydrauliczna, noŜna regulacja wysokości leŜa była w zakresie 800mm – 1060mm ( ±20mm) – 
mierzona od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z materacem? 

Odpowiedź:  Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 65 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby regulacja oparcia pleców była ręczna ze wspomaganiem spręŜyny gazowej w zakresie 0 0 – 75 0 ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 66 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby pozycja  Trendelenburga i anty Trendelenburga była regulowana za pomocą spręŜyny gazowej w 
zakresie 0-14 0 za pomocą naciśnięcia przycisku znajdującego się przy leŜu po stronie głowy pacjenta? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.  

 
PYTANIE 67 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby wózek posiadał moŜliwość ustawienia w pozycji fotelowej? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga wózka z moŜliwością ustawienia pozycji fotelowej 

 
PYTANIE 68 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby wózek był wyposaŜony w 2 wieszaki  kroplówki ( 1 po kaŜdej stronie wózka) ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 69 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający  wymaga, aby wózek był wyposaŜony w miejsce do mocowania butli z tlenem? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga wózka o podstawie jezdnej z podwoziem zabudowanym pokrywą z tworzywa sztucznego z 
dostosowanym miejscem na butlę z tlenem 

 
PYTANIE 70 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby pokrycie materaca było wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym ze szwami zgrzewanymi 
ultradźwiękowo? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 
PYTANIE 71 dotyczy pakietu nr 4 – wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, aby gwarancja na w/w wózki była wystawiona na min. 30 miesięcy? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
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PYTANIE 72  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z podstawą w kształcie zbliŜonym do prostokąta, która dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu 
umoŜliwia wygodną pozycje operatora w trakcie zabiegu, bez konieczności wsuwania stóp pod podstawę? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 73  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą wyposaŜoną w cztery koła jezdne, kaŜdy                 z szerokimi podwójnymi kołami o 
średnicy 100 mm, obudowaną osłoną wykonaną                       z kompozytu wysokoodpornego na uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie uv, oraz środki chemiczne w której koła zabudowane są pod podstawą, nie wystają poza jej zarys podstawy, 
uniemoŜliwiając zaplątanie się kabli, przewodów, czy obłoŜeń stołu w trakcie zabiegu? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 74  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą wyposaŜoną w cztery koła jezdne, kaŜdy z szerokimi podwójnymi kołami o średnicy 125 
mm, obudowaną osłoną wykonaną z kompozytu wysokoodpornego na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie uv, oraz środki 
chemiczne w której koła zabudowane są pod podstawą, nie wystają poza jej zarys podstawy, uniemoŜliwiając zaplątanie się kabli, 
przewodów, czy obłoŜeń stołu w trakcie zabiegu? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 75  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z moŜliwością  przełączania blokady stołu w tryb: 1. do jazdy manewrowej – koła odblokowane oraz 
2. centralna blokada kół? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 76  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół o długości blatu 2124 mm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza 

 
PYTANIE 77  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z napędem elektrohydraulicznym ? Napęd taki zapewnia płynną regulację oraz zapewnia mniejszą 
awaryjność. 

Odpowiedź:  Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 78  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu 635                        do 1075mm? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 79  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych +/- 20 st.? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 80  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z elektrohydrauliczną regulacją pozycji: Trendelenburga                    i antyTrenedelenburga, oparcia 
pleców, segmentu noŜnego? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 81  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z elektrohydrauliczną regulacją pozycji segmentu noŜnego       – 90 do 30 st.? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
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PYTANIE 82  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z mechaniczną regulacją segmentu noŜnego w poziomie 90 st.? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści mechaniczną regulację segmentu noŜnego w poziomie: 900 dla kaŜdego z podnóŜków 

 
PYTANIE 83  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z regulacją podgłówka w zakresie – 90 do 45 st.? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 84  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół  z przesuwem  wzdłuŜnym  w jedną stronę na poziomie 210 mm ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 85  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z aktywacją funkcji panelu umieszczonego na kolumnie stołu za pomocą jednego przycisku? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 86  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z materacami  o grubości 50 mm, montowanymi na rzepach, co stanowi rozwiązanie równie korzystne 
jak oczekiwane i zapewniające moŜliwość ich  odłączania? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 87  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu stół wyposaŜony był w system autokompensacji 
nierówności podłoŜa, umoŜliwiający wypoziomowanie stołu nawet na nierównej powierzchni? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 88  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby podane obciąŜenie 350kg dotyczyło wszystkich moŜliwych do uzyskania pozycji pacjenta na stole, 
przy wykorzystaniu pełnego zakresu regulacji? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 89  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga stół wyposaŜony w podstawowy napęd elektrohydrauliczny oraz niezaleŜny, alternatywny napęd, 
hydrauliczny napędzany pompą noŜną (uniezaleŜniony od jakichkolwiek źródeł prądu, łącznie z wbudowanymi akumulatorami)? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

PYTANIE 90 Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby najniŜsze moŜliwe do uzyskania połoŜenie blatu stołu od podłoŜa było mniejsze niŜ 650mm, co 
umoŜliwi komfortową pozycję chirurgów podczas zabiegu, zwłaszcza biorąc pod uwagę osoby o niskim wzroście, oraz (i) zabiegi 
laparoskopowe? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 91  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby,  mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo pacjenta, szerokość „okna” RTG na całej długości blatu 
było nie mniejsze niŜ 450 mm, co eliminuje konieczność zmiany przesuwania pacjenta po blacie w trakcie zabiegu i monitorowania 
aparatem RTG z ramieniem C? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIE 92  Pakiet nr 1 Stół operacyjny-2 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby materace stołu posiadały właściwości antyodleŜynowe, oraz funkcję dopasowywania się do ciała 
pacjenta na powierzchni styku, co skutkuje lepszą stabilnością ciała pacjenta i mniejszą podatnością na wychłodzenie w trakcie 
zabiegu? 



Strona 11 z 44 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ 

 
 
PYTANIE    93  dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół, którego podstawa i kolumna wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa stołu w kształcie jest w 
kształcie zbliŜonym do prostokąta i jest osłonięta osłoną wykonaną z kompozytu wysokoodpornego na uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie uv, oraz środki chemiczne? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE    94  dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z dostęp aparatu RTG z ramieniem c na długości 1166mm? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stoły o dostępności aparatu RTG z ramieniem C na długości min. 1400 mm. 

 PYTANIE    95 dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół stół wyposaŜony w podstawowy napęd elektrohydrauliczny oraz niezaleŜny, alternatywny napęd, 
hydrauliczny napędzany pompą noŜną (uniezaleŜniony od jakichkolwiek źródeł prądu, łącznie z wbudowanymi akumulatorami)? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE   96   dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji wysokości blatu 635 do 1075mm?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
PYTANIE  97   dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu noŜnego w zakresie -90º do +30º automatycznie za pomocą pilota? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 98     dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stół z aktywacją funkcji panelu rezerwowego za pomocą jednego przycisku? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 

 
PYTANIE  99   dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu stół wyposaŜony był w system autokompensacji 
nierówności podłoŜa, umoŜliwiający wypoziomowanie stołu nawet na nierównej powierzchni? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wymaga stołu z opisanym rozwiązaniem 
 
 
PYTANIE   100  dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby podane obciąŜenie 200kg dotyczyło wszystkich moŜliwych do uzyskania pozycji pacjenta na stole, 
przy wykorzystaniu pełnego zakresu regulacji? 

Odpowiedź:  

Tak, przy wykorzystaniu podstawowych elementów blatu, bez płyty przedłuŜającej. 
 
PYTANIE   101  dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
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Czy Zamawiający wymaga aby najniŜsze moŜliwe do uzyskania połoŜenie blatu stołu od podłoŜa było mniejsze niŜ 650mm, co 
umoŜliwi komfortową pozycję chirurgów podczas zabiegu, zwłaszcza biorąc pod uwagę osoby o niskim wzroście, oraz (i) zabiegi 
laparoskopowe? 

Odpowiedź:  

Tak, W SIWZ Zamawiający określił minimalny zakres regulacji wysokości. 
 

 
PYTANIE  102   dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo pacjenta, szerokość „okna” RTG na całej długości blatu 
było nie mniejsze niŜ 450 mm, co eliminuje konieczność zmiany przesuwania pacjenta po blacie w trakcie zabiegu i monitorowania 
aparatem RTG z ramieniem C? 

Odpowiedź:  

Nie, szerokością wystarczającą dla Zamawiającego jest minimum 350 mm 
 

 
PYTANIE  103   dot. Pakiet nr 2 Stół operacyjny-3 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby materace stołu posiadały właściwości antyodleŜynowe, oraz funkcję dopasowywania się do ciała 
pacjenta na powierzchni styku, co skutkuje lepszą stabilnością ciała pacjenta i mniejszą podatnością na wychłodzenie w trakcie 
zabiegu? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
PYTANIE 104 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2040 mm i szerokości 810 mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 105 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leŜa 1910 mmx 730 mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 106 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w koła bez osłon, co znacznie ułatwia ich dezynfekcję? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza 

 
PYTANIE 107 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w piąte koło kierunkowe na stałe dociśnięte do podłoŜa? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

 
PYTANIE 108 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek z centralnym systemem blokowania kół i sterowania kierunkiem jazdy (bez unoszenia piątego koła) 
obsługiwanym wygodnie z czterech dźwigni umieszczonych w naroŜach wózka? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 109 pakiet nr 4- wózek transportowy 
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Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w listwy odbojowe, które w wystarczający sposób zabezpieczają wózek i ściany przed 
uderzeniem? 

Odpowiedź:  

Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE 110 pakiet nr 4- wózek transportowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości 620 mm-940 mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 111 pakiet nr 10- ssak elektryczny 4 szt. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę w pkt 10 na głośność ssaka 60,5 dBa? Pozwoli to zaoferować ssak duŜo tańszy od 45,7 dBa? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 112 – par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §4 ust. 3 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: 
Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
PYTANIE 113 – Par. 4. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy 
zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia 
umowy stawka podatku VAT? Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający dopuści w 
następujących przypadkach moŜliwość wprowadzenia zmian do umowy: 
- w przypadku zmian obciąŜeń publiczno-prawnych ( np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy z tytułu zawartej umowy w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron raŜącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy 
zawarciu umowy. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 114 – par. 5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów par. 5. 
Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczania kar umownych: 

a) W wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień przekroczenia terminu dostawy, o 
którym jest mowa w §3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niŜ 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy. 

b) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w §6 niniejszej umowy. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 
 

 

PYTANIE 115  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 5 – Prąd skopii ciągłej/impulsowej min. 10 mA 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wartości prądów 8mA zarówno dla fluoroskopii ciągłej jak i pulsacyjnej. Taka wartość 
pozwalana na uzyskanie znakomitego obrazowania, spełniającego  
z nadmiarem wszelkie wymogi. 
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Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

 

PYTANIE 116  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 14 – Totalna filtracja min. 3,8 mm Al. 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z totalną filtracją na poziomie 3 mm Al? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 117  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 17 – Pojemność cieplna kołpaka min. 1100 kHU 
Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością cieplną kołpaka równą 953 kHU? RóŜnica pomiędzy wymaganą a oferowaną 
wartością jest niewielka i nie ma znaczenia klinicznego, a ogranicza moŜliwość złoŜenia oferty renomowanego sprzętu uznanego 
producenta. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 118  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 18 – szybkość chłodzenia anody min. 50 kHU/min 
Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością cieplną kołpaka równą 48 kHU/min? RóŜnica pomiędzy wymaganą a oferowaną 
wartością jest niewielka oraz nie ma znaczenia klinicznego, a ogranicza moŜliwość złoŜenia oferty renomowanego sprzętu uznanego 
na rynku producenta. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 119  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 32 – Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia, słuŜąca jako hamulec oraz sterowanie 
kołami aparatu 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące wygodniejsze rozwiązanie z rozdzielonymi dźwigniami hamulca i sterowania 
wózkiem z ramienia C? Zamieszczony przez Zamawiającego zapis wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Ziehm, naruszając tym 
samym w sposób jednoznaczny zasady uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 120  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 39 – monitor o przekątnej min 24“ 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposaŜone w dwa monitory o przekątnej 18“? Zamieszczony przez Zamawiającego zapis 
wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Ziehm, naruszając tym samym w sposób jednoznaczny zasady uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 121  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 43 – Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 17 obrazów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposaŜone w dwa monitory z moŜliwością jednoczesnego wyświetlania 12 obrazów na 
monitorze?  

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 122  
Dotyczy  PAKIET 9, Załącznik nr 2, Punkt 44 – Matryca obrazu zapamiętanego – min. 1024 x 1024 pikseli x 30 bit  oraz 
punktu 37- Rozdzielczość kamery CCD- 1k x 1k 
Prosimy o połączenie zapisów w ten sposób, Ŝe wymagana rozdzielczość kamery CCD, czyli rzeczywista matryca detekcyjna była 
wyspecyfikowana w sposób istotny z punktu widzenia kliniczego, a więc „Rozdzielczość kamery CCD- min. 1024 x 1024 pikseli x 
12 bit“. Prosimy o wykreślenie punktu 44, jako nieistotnego klinicznie, ze względu na wysoką skalę szarości sztucznie otrzymaną 
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poprzez duplikacje pustych bitów, co jest charakterystyczne tylko dla produktów firmy Ziehm, a co za tym idzie wymaganie takiego 
parametru jest dodatkowo niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraŜa zgodę i zmodyfikuje SIWZ. 
 
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 

PYTANIE 123  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką liczbę dostaw ma wykazać Wykonawca na potwierdzenie spełnienia 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Dotyczy Pakietu nr 9. 
 
W pkt 5.1 SIWZ Zamawiający wskazuje warunek min.1 dostawy, podczas gdy w pkt 6.2a, Zamawiający w sformułowaniu warunków 
dostawy uŜywa liczby mnogiej bez wskazania konkretnej ilości dostaw do wykazania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga min. 1 dostawy aparatu RTG z ramieniem C o łącznej wartości 604800,00 zł. Dokument wymagany w pkt 6.2a 
jest ogólnym zapisem formy  dokumentu zgodnie z  rozporządzeniem prezesa rady ministrów w sprawie dokumentów jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane. 

PYTANIE 124  
Prosimy Zamawiającego o zmiany zapisu SIWZ w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”-ppkt 4,6,7 
„4. Oferta konsorcjum winna być podpisana w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z 
zakresem umocowania pełnomocnictwa konsorcyjnego udzielonego Liderowi konsorcjum.   i oznaczona w taki sposób 
(podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum), aby 
prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum, w związku z faktem jej złoŜenia. 
Wynagrodzenie naleŜne konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wypłacone zostanie na konto podmiotu wskazanego 
jako Lider.” 
 
Uzasadnienie: Pełnomocnictwo konsorcyjne wskazuje zakres działań i czynności, do których podmiot/podmioty wspólnie ubiegające 
się o zamówienie upowaŜniają pełnomocnika czyli Lidera konsorcjum do reprezentowania wszystkich podmiotów łącznie przed 
Zamawiającym. Kwestią woli uczestników konsorcjum pozostaje jaki zakres umocowania zostanie powierzony Liderowi. Prosimy 
Zamawiającego o umoŜliwienie konsorcjantom zdecydowania o tym czy oferta  składana w imieniu konsorcjum zostanie podpisana 
przez Lidera w całym zakresie czy przez przedstawicieli wszystkich uczestników konsorcjum. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w podany sposób. 
 
PYTANIE 125  
Prosimy Zamawiającego o zmiany zapisu SIWZ w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- 
„6. Dokumenty wymienione w cz. 6.1, oraz 6.2 c) winien złoŜyć kaŜdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Pozostałe dokumenty, 
których przedłoŜenia wymaga Zamawiający, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum.” 
 
Uzasadnienie: Według zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą 
łącznie  spełniać warunki udziału w postępowaniu ( z art.22 ustawy), podczas gdy kaŜdy z Wykonawców oświadcza o braku podstaw 
do wykluczenia z art. 24 ust. 1. JeŜeli dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i 
doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną dostawą  i warunek ten dla Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie ma złoŜyć przynajmniej jeden z nich (warunek zostanie spełniony), to wymóg złoŜenia Oświadczenia o spełnianiu 
wymogów art.22 przez kaŜdego z uczestników konsorcjum jest prawnie nieuzasadniony i kłóci się z ideą konsorcjum firm 
startujących w postępowaniach przetargowych. Spełnienie warunków udziału zgodnie z wymaganiami art. 22 Ustawy Prawo 
zamówień Publicznych wymagane jest od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie łącznie i tylko w imieniu obu firm, 
wspólnie stawających do postępowania przetargowego moŜe byc złoŜone (podpisane przez Lidera konsorcjum). Pozostawienie 
wskazanego zapisu bez zmiany, skutkować będzie uniewaŜnieniem postępowania z uwagi na nie dającą się usunąć wadę 
postępowania przetargowego. Z uwagi na interes Zamawiającego oraz stawających  Wykonawców, prosimy o niezwłoczną 
poprawę zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w zaproponowany sposób. 
 

PYTANIE 126  
Prosimy Zamawiającego o zmiany zapisu SIWZ w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- 
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„7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w złoŜonej przez siebie ofercie, 
wskazali poniŜsze informacje: 
- podmioty wchodzące w skład konsorcjum (firma, adres), 
- osoby upowaŜnione do reprezentowania kaŜdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o  wykonanie zamówienia 
oraz ich pełnomocników, 
- wyznaczonego Lidera wraz ze wskazaniem zakresu jego umocowania.” 
 
Uzasadnienie: Pełnomocnictwo konsorcyjne wskazuje zakres działań i czynności, do których podmiot/podmioty wspólnie ubiegające 
się o zamówienie upowaŜniają pełnomocnika czyli Lidera konsorcjum do reprezentowania wszystkich podmiotów łącznie przed 
Zamawiającym. Kwestią woli uczestników konsorcjum pozostaje jaki zakres umocowania zostanie powierzony Liderowi. Prosimy 
Zamawiającego o umoŜliwienie konsorcjantom zdecydowania o tym czy oferta  składana w imieniu konsorcjum zostanie podpisana 
przez Lidera w całym zakresie czy przez przedstawicieli wszystkich uczestników konsorcjum. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmodyfikuje SIWZ we wskazany sposób. 
 
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ 
(Wzór Umowy): 
 
PYTANIE 127  
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź w odniesieniu do zapisów §2 ust.1 pkt c) 
„1.  Wykonawca zobowiązuje się do: 
 (…) 
c/ przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia  na koszt Wykonawcy.” 
 

a) Czy szkolenia wymagane przez Zamawiającego mają zostać przeprowadzone w wskazanym na wykonanie 
realizacji przedmiotu zamówienia okresie 60 dni czy mogą zostać przeprowadzone w terminie późniejszym, za 
uprzednim uzgodnieniem z Zamawiającym? 

b) Prosimy o odpowiedź w jakim wymiarze (ile godzin) Zamawiający oczekuje szkoleń oraz dla jakich grup 
stanowiskowych? 
 

Odpowiedź:  

Ad. A) Szkolenia mogą zostać przeprowadzone po uruchomieniu urządzenia , czyli moŜliwe jest przeprowadzenie ich w terminie 
późniejszym uzgodnionym z zamawiającym. 

Ad. B) Zamawiający wymaga szkolenia dla uŜytkowników w wymiarze wystarczającym do samodzielnej obsługi uŜytkownika. Ze 
względu na róŜny stopień zaawansowania zamawianych produktów nie jest moŜliwe określenie liczby godzin.  

  

PYTANIE 128  
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź w odniesieniu do zapisów §2 ust.1 pkt d) 
 
„1.  Wykonawca zobowiązuje się do: 
 (…) 
 
d/ dostarczenia min. 1 kpl. instrukcji obsługi sprzętu medycznego będącego przedmiotem umowy w jęz. polskim najpóźniej w dniu 

dostarczenia i podpisania protokołu przekazania. 
 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji na nośniku CD? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 129  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 w następujący sposób: 
 
„§ 5 
Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczania kar umownych:  
a) w wysokości 10 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień roboczy przekroczenia terminu dostawy, o którym jest 

mowa w § 3 niniejszej umowy.  
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b) w wysokości 20 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 
przypadku, o którym mowa w §6 niniejszej umowy.” 
 

Oraz  o dodanie zapisów o następującej treści: 
 
„W przypadku odstąpienia przez Stronę od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.” 
 „Łączna suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości przedmiotu umowy.” 
 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o dodanie powyŜszych zapisów dla dochowania przyjętej  
w polskim prawie zasady równości Stron. Umowa pozbawiona wskazanych punktów  
w jednoznaczny sposób faworyzuje Zamawiającego, skupiając się niemal wyłącznie na obronie interesów jedynie Zamawiającego. 
Wykonawca dokładając naleŜytej staranności, angaŜując  
w wykonanie przedmiotu umowy swoje środki i zasoby ma prawo równieŜ do ochrony swoich interesów, poprzez  oddanie mu 
moŜliwości naliczenia kary umownej i obciąŜenia nią Zamawiającego, gdy ten swoim działaniem lub zaniechaniem się do tego 
przyczynił. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraŜa zgodę i zmodyfikuje zapisy SIWZ.  

PYTANIE 130  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 w następujący sposób: 
„§ 6 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub dostarczeniu oraz instalacji i 
uruchomieniu sprzętu medycznego, o którym mowa w §1 w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy okres 7 dni w stosunku do 
terminu wskazanego w §3, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

PYTANIE 131  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 poprzez dodanie zapisów o następującej treści: 
 
Gwarancją nie są objęte: 
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do 
instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub 
osób trzecich  i wywołane nimi wady, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne 
nieuprawnione osoby); 
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyŜsza (poŜar, powódź, zalanie itp.). 
 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wyraźne wskazanie działań lub zaniechań powodujących uszkodzenie przedmiotu umowy, za 
którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i za które nie moŜe być obciąŜany kosztami. Jest to powszechnie przyjęta w 
profesjonalnym obrocie praktyka, powszechnie akceptowana. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

PYTANIE 132  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wzoru umowy poprzez dodanie ustępu o następującej treści: 
 
„Siła wyŜsza  
Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, nie dających się przewidzieć, których 
skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec. O przypadkach zaistnienia siły wyŜszej strony bezzwłocznie 
przekaŜą sobie związane z tym informacje.“ 
 
Uzasadnienie: Wykonawca dla ochrony interesu Stron prosi Zamawiającego o dodanie wskazanego zapisu. śadna ze Stron nie 
moŜe przewidzieć czy okoliczność zwana potocznie „siła wyŜszą” nastąpi, a tym bardziej nie jest w stanie przewidzieć czy i w jakim 
stopniu zawaŜy bądź wstrzyma moŜliwość realizacji zobowiązań umownych, które ciąŜą przecieŜ na obu Stronach. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

PYTANIE 133  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w przypadku: 

• Zaistnienia okoliczności niemoŜliwych do przewidzenia, niezbędnych do realizacji zamówienia a skutkujących 
koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia bez naliczania kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu 
umowy w terminie? 

• Wystąpienia siły wyŜszej skutkującej koniecznością przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy 
bez naliczania kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w terminie 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 

 
PYTANIE 134  
Dotyczy pakietu nr 10 – Ssak elektryczny 4 szt. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o klasie izolacji II? 
Reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

 
 
PYTANIE 135  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 2 
 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada moŜliwość integracji w przyszłości z innymi podzespołami np.: 
Przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego itp. w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej 

Odpowiedź:  

Pytanie pokrywa się z wymogami Zamawiającego. 

PYTANIE 136  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 5 i 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii wyposaŜonej w Moduł do preparowania i zamykania duŜych naczyń do 7 mm, 
skuteczność zamykania musi być potwierdzona certyfikatem niezaleŜnej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu 
potwierdzającego skuteczność zamykania naczyń do 7 mm musi być dołączona do oferty. Praca odbywa się w cyklu 
automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zaleŜności  od tkanki i uŜytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i 
wyłącza prąd. Moduł oferuje 4 tryby pracy  dwa z nich rekomendowane są do narzędzi laparoskopowych cienkich o średnicy do 
5mm , kolejne dwa dla narzędzi laparoskopowych o średnicy 10 mm z systemem zamykania i przecinania naczyń oraz do narzędzi 
przeznaczonych do chirurgii otwartej. Moduł współpracuje z narzędziami dedykowanymi  dla których automatycznie dobiera warunki 
pracy zgodnie z wybranym trybem.  

Odpowiedź:  

Pytanie pokrywa się z wymogami Zamawiającego. Od słów „Moduł oferuje ...” – Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie. 

 
PYTANIE 137  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada system nadzoru połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta 
„EASY” System ten  w sposób jednoznaczny, wykluczający niewłaściwą interpretację informuje uŜytkownika o rodzaju zaaplikowanej 
elektrody biernej ( dzielona, niedzielona) oraz o jakości kontaktu elektrody ze skórą pacjenta w trybie graficznym a  w sytuacji 
potencjalnie groźnej dla pacjenta (niewłaściwie zaaplikowana elektroda bierna lub zły jej kontakt ze skórą)  nie dopuszcza do 
aktywacji narzędzi monopolarnych informując jednocześnie uŜytkownika  sygnałem dźwiękowym i graficznym o zaistniałym błędzie. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie . 
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PYTANIE 138  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 10 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, w której do kaŜdego aktywnego gniazda monoplarnego i bipolarnego  przypisany 
jest wyświetlacz pokazujący aktualne, wybrane parametry pracy ( moc , poziom hemostazy). 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 139  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 12 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada: gniazda przyłączeniowe: 
- monopolarne/uniwersalne   -min. 2 
- bipolarne/uniwersalne - min. 2 
- bierne   - min. 1 
Diatermia umoŜliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych w standardzie BOVIE , 
o średnicy 4 mm oraz 3 pinowych a takŜe umoŜliwia podłączanie akcesoriów specjalistycznych  róŜnych producentów (Valeyllab, 
ERBE, Emed, …) przy pomocy odpowiednich adapterów, które wykonawca dostarczy Zamawiającemu według wskazania 
zamawiającego bez dodatkowych opłat. 
Diatermia umoŜliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek dwupinowych  o rozstawie 28 mm, 
podłączenia jednopinowe mogą być realizowane przy pomocy odpowiedniego adaptera dostarczonego przez wykonawcę według 
wskazania Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 
Zmiennie wykonawca  moŜe dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie kable przyłączeniowe umoŜliwiające podłączenie 
posiadanych juŜ przez Zamawiającego akcesoriów do oferowanej diatermii bez konieczności wykorzystywania dodatkowych 
adapterów. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie  w postaci adapterów a nie kabli przyłączeniowych. 
 
PYTANIE 140  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 13 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada 4 gniazda przyłączeniowe uniwersalne dwa dla trybu 
monopolarnego, dwa dla trybu bipolarnego. Gniazda te umoŜliwiają podłączenie wielu róŜnych narzędzi, róŜnych producentów, 
gwarantujące pełny dostęp do uniwersalnych narzędzi elektrochirurgicznych stosowanych na sali operacyjnej. MoŜliwość rozbudowy 
o urządzenia peryferyjne opisane w punkcie 2. gwarantują gniazda komunikacyjne zainstalowane na panelu tylnym diatermii. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 

 
PYTANIE 141  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 15 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada moŜliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1W w całym 
dostępnym zakresie cięcia i koagulacji zarówno mono jak i bipolarnej oraz dodatkowo z przeznaczeniem do zabiegów 
wymagających wyjątkowo precyzyjnej regulacji mocy koagulacji bipolarnej na przykład w zabiegach „micro neuro” bardziej 
precyzyjną regulację mocy w zakresie: 
od 0,1 W do  1 W ze skokiem  0,1 W 
 od    1 W do  5 W ze skokiem  0,2 W 
 od    5 W do 10 W ze skokiem 0,5 W 
 od  10 W do 50 W ze skokiem    1 W 
 Takie rozwiązanie umoŜliwia bardziej precyzyjne dobranie parametrów pracy Diatermii a w efekcie bardziej bezpieczną dla pacjenta 
i personelu realizację zabiegów. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
PYTANIE 142  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 20 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada funkcję autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją w 
zakresie 0 – 2,5 sek. Z dokładnością regulacji (krokiem) co 0,05 sekundy 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 
 
PYTANIE 143  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 26 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada moŜliwość przełączania/zmiany aktywnych gniazd a co za tym idzie 
róŜnych nastaw i narzędzi przy pomocy dodatkowego przycisku w wyłączniku noŜnym. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 

 

PYTANIE 144  

Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 27 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada system nadzoru połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta 
„EASY” System ten  w sposób jednoznaczny, wykluczający niewłaściwą interpretację informuje uŜytkownika o rodzaju zaaplikowanej 
elektrody biernej ( dzielona, niedzielona) oraz o jakości kontaktu elektrody ze skórą pacjenta w trybie graficznym a  w sytuacji 
potencjalnie groźnej dla pacjenta (niewłaściwie zaaplikowana elektroda bierna lub zły jej kontakt ze skórą)  nie dopuszcza do 
aktywacji narzędzi monopolarnych informując jednocześnie uŜytkownika  sygnałem dźwiękowym i graficznym o zaistniałym błędzie. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie . 
 

PYTANIE 145  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 28 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii wyposaŜonej w optyczne wskaźniki pracy dedykowane do trybu monopolarnego i 
bipolarnego pokazujące poziom mocy  wymaganej przez uŜytkownika.  
Oferowany aparat wyposaŜony w system automatycznej regulacji mocy dostarczanej do tkanki ( mocy uŜytej ) oparty na pomiarze 
kilku parametrów w tym oporność tkanki, szybkość przesuwu noŜa. Pomiar wykonywany jest z częstotliwością 440 kHz , więc 
regulacje odbywają się w czasie rzeczywistym. Wiarygodne obrazowanie graficzne takich zmian jest praktycznie niemoŜliwe. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 146  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 31 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przystawki do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej zintegrowanej z Diatermią ( patrz 
punkt 2  opisu parametrów) to znaczy wykorzystującej panel sterowania i gniazda przyłączeniowe zainstalowane na panelu Diatermii 
do ustawienia parametrów lub wybrania programu obsługującego koagulację argonową. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
PYTANIE 147  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. o parametrach : Punkt 32 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania w którym nastawy parametrów pracy narzędzi argonowych związane są z 
wybranym predefiniowanym programem argonowym .  

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie . 
 

PYTANIE 148  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 38 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aplikatora wielorazowego ( sztywna elektroda noŜowa argonowa) długości 115 mm i 
średnicy 5 mm 
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Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość 115mm . 
 

PYTANIE 149  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 39 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aplikatora wielorazowego ( sztywna elektroda noŜowa argonowa) długości 40 mm i średnicy 
5 mm 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość 40mm. 
 
PYTANIE 150  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 45 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezkierunkowej elektrody neutralnej, jednorazowej, uniwersalnej, dzielonej o powierzchni 
110 cm2 z pierścieniem bezpieczeństwa wyrównującym potencjał elektryczny na całym obwodzie elektrody. Strona kontaktowa 
elektrody pokryta jest antyalergicznym Ŝelem/klejem, który po osiągnięciu temperatury ciała pacjenta doskonale uszczelnia kontakt 
elektrody ze skórą pacjenta zabezpieczając elektrodę przed podciekaniem. Zapewnia  takŜe równomierny  kontakt ze skórą pacjenta 
na całej powierzchni elektrody . Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizowane jest ryzyko poparzeń pacjenta pod przyłoŜoną elektrodą 
neutralną. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązana równowaŜne jeśli zaproponowana elektroda jest wykonana z włókniny przepuszczalnej dla 
powietrza i zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta. 
 

PYTANIE 151  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 46 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla przyłączeniowego do jednorazowej elektrody neutralnej o dł. 4,5m – szt.3 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza  
 

PYTANIE 152  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : .Punkt 47 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Pincety bipolarnej bagnetowej, końcówka 1 mm, tępe, długość 19,5 cm wykonana ze stopu 
o właściwościach nieprzywieralnych – 2szt. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza  
 

 
PYTANIE 153  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 49 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych kleszczy do zamykania naczyń, przeznaczonych do zabiegów 
endokrynologicznych o specjalnie zakrzywionej końcówce zwęŜające się, o długości 190mm, wraz z kablem przyłączeniowym o dł. 
4,5m – 1 szt. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 154  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt. wyposaŜenie : Punkt 50 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych kleszczy do zamykania naczyń, o specjalnie zakrzywionej końcówce 
zwęŜające się, o długości 280mm, wraz z kablem przyłączeniowym o dł. 4,5m – 1 szt. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza  
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PYTANIE 155  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. o prarmetrach: Punkt 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada moŜliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem co 1W w całym 
dostępnym zakresie cięcia i koagulacji zarówno mono jak i bipolarnej oraz dodatkowo z przeznaczeniem do zabiegów 
wymagających wyjątkowo precyzyjnej regulacji mocy koagulacji bipolarnej na przykład w zabiegach „micro neuro” bardziej 
precyzyjną regulację mocy w zakresie: 
od 0,1 W do  1 W ze skokiem  0,1 W 
 od    1 W do  5 W ze skokiem  0,2 W 
 od    5 W do 10 W ze skokiem 0,5 W 
 od  10 W do 50 W ze skokiem    1 W 
 Takie rozwiązanie umoŜliwia bardziej precyzyjne dobranie parametrów pracy Diatermii a w efekcie bardziej bezpieczną dla pacjenta 
i personelu realizację zabiegów. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie 
 

PYTANIE 156  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. o prarmetrach: Punkt 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada moŜliwość integracji w przyszłości z innymi podzespołami np.: 
Przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego itp. w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej 

Odpowiedź:  

Pytanie pokrywa się z wymogami Zamawiającego. 

 

PYTANIE 157  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. o prarmetrach: Punkt 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada: gniazda przyłączeniowe: 
- monopolarne/uniwersalne   -min. 2 
- bipolarne/uniwersalne - min. 2 
- bierne   - min. 1 
Diatermia umoŜliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych w standardzie BOVIE , 
o średnicy 4 mm oraz 3 pinowych a takŜe umoŜliwia podłączanie akcesoriów specjalistycznych  róŜnych producentów (Valeyllab, 
ERBE, Emed, …) przy pomocy odpowiednich adapterów, które wykonawca dostarczy Zamawiającemu według wskazania 
zamawiającego bez dodatkowych opłat. 
Diatermia umoŜliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek dwupinowych  o rozstawie 28 mm, 
podłączenia jednopinowe mogą być realizowane przy pomocy odpowiedniego adaptera dostarczonego przez wykonawcę według 
wskazania Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 
Zmiennie wykonawca  moŜe dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie kable przyłączeniowe umoŜliwiające podłączenie 
posiadanych juŜ przez Zamawiającego akcesoriów do oferowanej diatermii bez konieczności wykorzystywania dodatkowych 
adapterów. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie w zakresie ilości i rodzaju gniazd jednak wymaga  adapterów a nie kabli. 
 

PYTANIE 158  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. o parametrach: Punkt 14 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada 4 gniazda przyłączeniowe uniwersalne dwa dla trybu 
monopolarnego, dwa dla trybu bipolarnego. Gniazda te umoŜliwiają podłączenie wielu róŜnych narzędzi, róŜnych producentów 
,gwarantujące pełny dostęp do uniwersalnych narzędzi elektrochirurgicznych stosowanych na sali operacyjnej. MoŜliwość 
rozbudowy o urządzenia peryferyjne opisane w punkcie 4. gwarantują gniazda komunikacyjne zainstalowane na panelu tylnym 
diatermii. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie jednocześnie podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący moŜliwości wymiany gniazd 
 

PYTANIE 159  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. o parametrach: Punkt 16 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Diatermii, która posiada system nadzoru połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta 
„EASY” System ten  w sposób jednoznaczny, wykluczający niewłaściwą interpretację informuje uŜytkownika o rodzaju zaaplikowanej 
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elektrody biernej ( dzielona, niedzielona) oraz o jakości kontaktu elektrody ze skórą pacjenta w trybie graficznym a  w sytuacji 
potencjalnie groźnej dla pacjenta (niewłaściwie zaaplikowana elektroda bierna lub zły jej kontakt ze skórą)  nie dopuszcza do 
aktywacji narzędzi monopolarnych informując jednocześnie uŜytkownika  sygnałem dźwiękowym i graficznym o zaistniałym błędzie. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie . 
PYTANIE 160  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. wyposaŜenie: Punkt 19 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezkierunkowej elektrody neutralnej, jednorazowej, uniwersalnej, dzielonej o powierzchni 
110 cm2 z pierścieniem bezpieczeństwa wyrównującym potencjał elektryczny na całym obwodzie elektrody. Strona kontaktowa 
elektrody pokryta jest antyalergicznym Ŝelem/klejem, który po osiągnięciu temperatury ciała pacjenta doskonale uszczelnia kontakt 
elektrody ze skórą pacjenta zabezpieczając elektrodę przed podciekaniem. Zapewnia  takŜe równomierny  kontakt ze skórą pacjenta 
na całej powierzchni elektrody . Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizowane jest ryzyko poparzeń pacjenta pod przyłoŜoną elektrodą 
neutralną. – 100szt. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązana równowaŜne jeśli zaproponowana elektroda jest wykonana z włókniny przepuszczalnej dla 
powietrza i zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta. 
 

PYTANIE 161  
Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. wyposaŜenie: Punkt 20 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla przyłączeniowego do jednorazowej elektrody neutralnej dł.4,5m – 1szt 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 162  
Pytanie 28: Dotyczy : Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt. wyposaŜenie: Punkt 21 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Uchwytów elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, sterylnych z elektrodą szpatułkową z 
kablem przyłączeniowym o długości 3 m (1 op = 50 szt)   - 3 opakowania. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. Ilość oferowanych uchwytów winna wynosić 150 szt. wielkość opakowań zbiorczych jest dla 
Zamawiającego bez znaczenia. 
 
 
PYTANIE 163  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Stoliku Mayo – stolik o wymiarach: 740x490x960mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 164  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Stoliku Matu – stolik obciąŜeniem: 15 kg? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
PYTANIE 165  
Pakiet nr 4 Wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o szerokości całkowitej 813 mm? 
Oferowany parametr nieznacznie róŜni się od wymaganego i w Ŝaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i uŜyteczność wózka? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza  

PYTANIE 166  
Pakiet nr 4 Wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający regulację wysokości wózka w zakresie 584-889 mm? 
Oferowany parametr nieznacznie róŜni się od wymaganego i w Ŝaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i uŜyteczność wózka? 



Strona 24 z 44 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 167  
Pakiet nr 4 Wózek transportowy 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający długość barierek bocznych 119,4 cm? Oferowany 
parametr nieznacznie róŜni się od wymaganego i w Ŝaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i uŜyteczność wózka? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 168  
Stolik mayo 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych o dopuszczalnym obciąŜeniu 15kg? 
 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 169  
Stolik mayo 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych z regulacją wysokości blatu w zakresie 405 mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza 

PYTANIE 170  
Stolik mayo 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych o wymiarach zewnętrznych 740 mm x 490 mm x 960 
mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE 171  
Stolik mayo 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych o wymiarach zewnętrznych 740 mm x 440 mm x 960 
mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

PYTANIE 172  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 2. Stół operacyjny – 3 szt. 
Dotyczy pkt 2 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z podstawą i kolumną wykonaną ze stali nierdzewnej 
monolityczną bez wystających kół i elementów konstrukcyjnych z osłoną przegubów wykonaną z tworzywa sztucznego? Pragniemy 
poinformować, Ŝe wspomniana osłona jest umiejscowiona pod sekcją siedziska i jest niemal niewidoczna. Ponadto tego typu osłona 
zapewnia całkowitą ochronę elementów teoretycznie naraŜonych na uszkodzenia i zdecydowania ułatwia utrzymanie czystości, 
poniewaŜ eliminuje miejsca trudno dostępne, przez co oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie pod warunkiem, iŜ wszystkie elementy sterujące (siłowniki) stołu umieszczone są 
pod opisaną osłoną.  
 

 

PYTANIE 173  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 2. Stół operacyjny – 3 szt. 
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Dotyczy pkt 9 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z prostokątną podstawą bez elementów wystających i 
ukrytymi kołami wykonaną ze stali nierdzewnej? Pragniemy poinformować, Ŝe oferowane rozwiązanie daje moŜliwość wsunięcia 
stóp operatorowi pod podstawę a stół daje moŜliwość ułoŜenia pacjentów nawet do 500kg w pozycji centralnej. Jednocześnie 
pragniemy zauwaŜyć, Ŝe kształt podstawy stołu przy zachowaniu pozostałych opisanych parametrów i wspomnianym obciąŜeniu 
500kg z punktu widzenia klinicznego nie ma znaczenia, przez co oferowane rozwiązanie w niczym nie jest gorsze od wymaganego. 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

PYTANIE 174  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 2. Stół operacyjny – 3 szt. 
Dotyczy pkt 32 i 34 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z płytą przedłuŜającą blat o długość 265 mm? Pragniemy poinformować, 
Ŝe stół daje moŜliwość wydłuŜenia o kolejny taki element z drugiej strony i jednocześnie chcielibyśmy zauwaŜyć, Ŝe wspomniany 
wymiar jedynie nieznacznie róŜni się od wymaganego, co w praktyce jest niezauwaŜalne, przez co oferowane rozwiązanie w niczym 
nie jest gorsze od wymaganego. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza  
 

PYTANIE 175  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 2. Stół operacyjny – 3 szt. 
Dotyczy pkt 35 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z płytą carbowaną montowaną w miejscu głowy lub nóg o długości 
870mm bez szyn bocznych? Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe długość oferowanej płyty tylko nieznacznie róŜni się od wymaganej, co w 
praktyce jest niezauwaŜalne. Ponadto chcielibyśmy zauwaŜyć, Ŝe oferowany wymiar jest nieco lepszy od wymaganego, przez co 
rozwiązanie oferowane jest lepsze wymaganego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza płytę w zakresie długości. Zamawiający nie dopuszcza oferowania płyty bez szyn bocznych. 
 

PYTANIE 176  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 2. Stół operacyjny – 3 szt. 
Dotyczy pkt 30 i 31 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z płytą do mikrochirurgii ręki  o wymiarach 65cm x 30 cm? Pragniemy 
zauwaŜyć, Ŝe oferowane wymiary płyty do mikrochirurgii ręki tylko nieznacznie róŜnią się od wymaganych, co w praktyce jest niemal 
niezauwaŜalne, przez co oferowane rozwiązanie w niczym nie jest gorsze od wymaganego. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

PYTANIE 177  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 4. Wózek transportowy 19 szt. 
Dotyczy pkt 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 2166cmx 79cm? Tak niewielkie róŜnice nie mają wpływu na funkcjonalność wózka. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 178  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 4. Wózek transportowy 19 szt. 
Dotyczy pkt 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości leŜa 200cm? Jest to bardziej komfortowe rozwiązanie poniewaŜ, Zamawiający moŜe 
przewozić wyŜszych pacjentów bez Ŝadnych niedogodności. 

Odpowiedź:  

Tak.Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE 179  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 4. Wózek transportowy 19 szt. 
Dotyczy pkt 12 
Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 65 cm do 96cm? Są to zbliŜone parametry nie wpływające na 
funkcjonowanie wózka. 
 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 180  
Pytanie dotyczące PAKIETU nr 4. Wózek transportowy 19 szt. 
Dotyczy pkt 15 
Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburg/ anty Trendelenburg w zakresie 13st? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 181  
Pytanie dotyczące zapisów umowy paragraf 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za 
kaŜdy dzień jego opóźnienia? Istniejący zapis o wysokości kar za nieterminową dostawę, narusza proporcję pomiędzy stopniem 
zawinienia, a wysokością kary oraz równości stron umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmodyfikuje zapisy ale w inny sposób. 
 
PYTANIE 182  
Pytanie dotyczące PAKIETU X – Ssak elektryczny 4 szt. 
Dotyczy pkt 3 
Czy Zamawiający dopuści ssak z zakresem regulacji podciśnienia do 90kPa? Pragniemy nadmienić, Ŝe jest to parametr lepszy od 
wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 183  
Pytanie dotyczące PAKIETU X – Ssak elektryczny 4 szt. 
Dotyczy pkt 6 
Czy Zamawiający dopuści ssak z klasą bezpieczeństwa typu B? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
PYTANIE 184  
Pytanie dotyczące PAKIETU X – Ssak elektryczny 4 szt. 
Dotyczy pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści ssak z II klasą izolacji? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 185  
Pytanie dotyczące PAKIETU X – Ssak elektryczny 4 szt. 
Dotyczy pkt 8 
Czy Zamawiający dopuści ssak z kompletem drenów silikonowych o średnicy wewnętrznej fi 8 mm i dł. 1,5m? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE 186  
Pakiet nr 4 - Wózek transportowy 19 szt. , wózek transportowy 1 szt., stolik mayo 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy o wymiarach 216 x 77 cm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 187  
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek transportowy o wymiarach leŜa 195 x 62 cm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 188  
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek transportowy z hydrauliczną, noŜną regulacją wysokości leŜa w zakresie 62-94 
cm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 189  
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek transportowy z hydrauliczną, noŜną regulacją wysokości leŜa w zakresie 55-87 
cm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 190  
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózki transportowe w standardowym zakresie pozycji Trendelenburga i anty 
Trendelenburga - 15°? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE 191  
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek transportowy z moŜliwością regulacji pozycji Trendelenburga i anty 
Trendelenburga przy pomocy pedałów noŜnych z jednej strony wózka? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 192  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo z podstawą w kształcie litery X? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 193  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo bez obracanego blatu o 360°?  

Odpowiedź:  

Tak ale pod warunkiem moŜliwości obracania blatu o min. 180 0. 

PYTANIE 194  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o wymiarach dł. 600 wys. 925/1300 szer. 400 mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 195  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o wymiarach dł. 700 wys. 925/1300 szer. 500 mm? 
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Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 196  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o wymiarach 740 x 440 x 960/1365 mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 197  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o wymiarach 700 x 500 x 950/1350 i dopuszczalnym obciąŜeniu 50 kg? 
Wymiary wózka w Ŝaden sposób nie wpływają na jego funkcjonalność. 

Odpowiedź:   

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 198  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o dopuszczalnym obciąŜeniu 5 kg? 

Odpowiedź:  

Nie Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 199  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o dopuszczalnym obciąŜeniu 15 kg? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 200  
Pakiet nr 10 - Ssak elektryczny 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o zakresie regulacji podciśnienia od 0 do 84 kPa? Parametr 
nieznacznie róŜni się od wymaganego, a oferowane urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymogi. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 201  
Pakiet nr 11 - Szafa chirurgiczna zamykana z półkami, blatem do pisania  8 szt. 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc przed pkt. 13 „Zabudowa meblowa śluza”. Ze specyfikacji wynika, Ŝe 
Zamawiający wymaga ciągu szaf i określenie „śluza” nijak się ma do opisu przedmiotu zamówienia. Śluza i szafa to dwa róŜne 
pojęcia w Ŝaden sposób nie są jednoznaczne. Z tego teŜ względu prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający faktycznie opisuje 
szafę czy teŜ śluzę, która ma moŜliwość otwarcia po dwóch stronach. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga ciągu szaf- szaf  nieprzelotowych . 

 
 
 
PYTANIE 202  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka elektrycznego o wyŜszym poziomie zabezpieczenia przed poraŜeniem 
elektrycznym, produkowanego w klasie izolacji IIa? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

 
 

PYTANIE 203  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
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Czy Zamawiający dopuści ssak wyposaŜony w 2 butle  2L wielorazowe i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w 
pokrywie filtr hydrofobowy i anty bakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 204  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 L/min przy podciśnieniu do 82kPa? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 205  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 L/min przy podciśnieniu do 82kPa? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
PYTANIE 206  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączenia źródła ssania z jednego źródła na drugie? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający wymaga. 

PYTANIE 207  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający wymaga 2 niezaleŜnych źródeł ssania? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wymaga. 

PYTANIE 208  

Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co 
całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wymaga. 

PYTANIE 209  
Pakiet 10 – ssak elektryczny 
Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny, dodatkowo 
zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę waŜności i skuteczności owych filtrów na 
kaŜdym wkładzie?  

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wymaga. 

 
 

PYTANIE 210  
Dotyczy: Pakiet nr 3 Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą HD 2 szt, Lampa operacyjna dwuczaszowa 6 szt, lampa zabiegowa 
transportowa 1 szt., kolumna chirurgiczna pojedyncza 7 szt, kolumna chirurgiczna podwojna laparoskopowa 1 szt, kolumna 
anestezjologiczna podwojna 2szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2szt, kolumna anestezjologiczna podwojna 3 szt. 
Czy  za spełnienie  warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu (opublikowanym w DUUE 2012/S 61-099186) oraz w rozdziale 
5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający uzna przedłoŜenie wraz z ofertą wykazu dostaw wraz z dokumentami 
potwierdzającymi naleŜyte wykonanie, zawierającego dostawy kolumn chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych lub lamp 
operacyjnych o łącznej minimalnej wartości przewyŜszającej kwotę 1.045.553,92 PLN. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeŜeli wykonawca przedłoŜy wraz ofertą wykaz dostaw wraz z dokumentami 
potwierdzającymi naleŜyte wykonanie zgodnie z opisem SIWZ , zawierającego dostawy kolumn chirurgicznych, kolumn 
anestezjologicznych i lamp operacyjnych, który wykaŜe wykonanie lub wykonywanie   przynajmniej jednej dostawy kolumn 
chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych i lamp operacyjnych na kwotę łączną minimalną    1045553,92. W praktyce 
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeŜeli wykonawca wykaŜe iŜ wykonał np. 1 dostawę kolumn chirurgicznych,1 dostawę kolumn 
anestezjologicznych i 1 dostawę lamp operacyjnych  na wymaganą minimalną  kwotę łącznie ( poszczególne kwoty dostaw mogą 
być niŜsze jednak dostawy muszą dotyczyć wymaganego asortymentu, tak aby Zamawiający wiedział, Ŝe Wykonawca taki 
asortyment juŜ dostarczał).      
 
 
PYTANIE 211  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 3 
Czy Zamawiający wymaga wózka o szerokości zewnętrznej min. 86 cm oraz szerokości wewnętrznej (przy opuszczonych 
barierkach) min. 76 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 
PYTANIE 212  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 5 
Czy Zamawiający wymaga wózka o podstawie jezdnej z podwoziem zabudowanym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 213  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 6 
Czy Zamawiający wymaga wózka wyposaŜonego w pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, zaopatrzone w 
osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem bez widocznej osi obrotu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 214  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 10 
Czy Zamawiający wymaga wózka, który oprócz odbojnikó rolkowych w 4 naroŜnikach posiada równieŜ listwy odbojowe chroniące 
ściany przed otarciami na całej długości leŜa po obu stronach wózka? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 215  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 11 
Czy Zamawiający wymaga wózka o konstrukcji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach z leŜem 
podzielonym na min. 3 segmenty wypełnione płytami ABS? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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PYTANIE 216  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 11 
Czy Zamawiający wymaga wózka z manualną regulacją oparcia nóg w zakresie min: 0-30º? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 217  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 11 
Czy Zamawiający wymaga wózka wyposaŜonego w składane, ergonomiczne uchwyty (rączki) do prowadzenia wózka zlokalizowane 
od strony głowy lub nóg pacjenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 218  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 11 
Czy Zamawiający wymaga wózka wyposaŜonego w 4 gniazda (po 1 w kaŜdym naroŜu) na statywy infuzyjne lub inne akcesoria? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 219  
Pakiet 4 – Wózek transportowy – 19szt. 
Punkt 11 
Czy Zamawiający wymaga wózka z moŜliwością wyboru kolorowych listew odbojnikowych nad kołami, min. 3 kolory w celu 
odróŜnienia i łatwej identyfikacji na oddziałach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

PYTANIE 220  
Pakiet 3 – Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą HD. 
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 27, Zamawiający dopuści lampę w układzie trójramiennym, w której dodatkowe 
trójprzegubowe ramię na monitor zamontowane jest na jednej, wspólnej osi z ramionami czasz? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 221  
Pakiet 3 Lampa zabiegowa transportowa. 
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 4, Zamawiający dopuści lampę o Ŝywotności źródła światła min 20 000h? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 

PYTANIE 222  
Pakiet 3 Lampa zabiegowa transportowa. 
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 5, Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra = 94? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE 223  
Pakiet 3 Kolumna chirurgiczna pojedyncza 
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 9, Zamawiający dopuści kolumnę z półkami wyposaŜonymi w szyny boczne po 
lewej i prawej stronie, bez szyny frontowej? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 224  
Pakiet 3 Kolumna chirurgiczna podwójna - laparoskopowa 
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 25, Zamawiający dopuści kolumnę z półkami wyposaŜonymi w szyny boczne po 
lewej i prawej stronie, bez szyny frontowej? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 225  
Dotyczy §5 pkt wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczenia kar 
umownych: 
a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części umowy, za kaŜdy dzień przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa 
w §3 niniejszej umowy. 
b) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku, o 
którym mowa w §6 niniejszej umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmodyfikuje zapisy w podobny sposób 

PYTANIE 226  
Dotyczy §6 pkt wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub dostarczeniu oraz instalacji i uruchomieniu sprzętu medycznego, o którym mowa w §1 w 
przypadku, gdy opóźnienie przekroczy okres 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w §3” 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

 

 
PYTANIE 227  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści półki z moŜliwością samodzielnego repozycjonowania ścianach frontowej i plecach? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza 

 
PYTANIE 228  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumny z paneli z gniazdami elektrycznymi, które nie są repozycjonowane? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
PYTANIE 229  
Dotyczy pakietu nr 3 
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Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumny z półkami bez regulacji głębokości? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 230  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną pojedynczą dwuramienną o zasięgu sumarycznym w osiach łoŜysk 1900±100mm 
lub 2000mm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 231  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną podwójna laparoskopową o zasięgu sumarycznym w osiach łoŜysk 1700±100mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 232  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną podwójną laparoskopowę o zasięgu sumarycznym w osiach łoŜysk 
1700±100mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 233  
Dotyczy pakietu nr 3 
Kolumna chirurgiczna pojedyncza, kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa, kolumna anestezjologiczna podwójna, kolumna 
anestezjologiczna pojedyncza, kolumna anestezjologiczna podwójna. 
Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną pojedynczą o zasięgu sumarycznym w osiach łoŜysk 1750±150mm? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 
PYTANIE 234  
Dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada jednolite czasze w kształcie wieloboku, które są duŜo łatwiejsze w 
utrzymaniu w czystości, niŜ czasze wielosegmentowe? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 235  
Dotyczy pakietu nr 3 
PoniewaŜ obecnie stosowane diody LED posiadają bardzo duŜą sprawność i do uzyskania wymaganego natęŜenia światła aktualnie 
nie jest wymagana duŜa ilość diod LED, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasze o natęŜeniu 
160 klx zbudowane są z 36 reflektorów po 3 diody LED? 
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Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 236  
Dotyczy pakietu nr 3 
PoniewaŜ dąŜy się do systemu lamp operacyjnych o niezaleŜnych od siebie układów elektrycznych, co minimalizuje wystąpienie 
awarii obwodu z nich jednocześnie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której sterowanie parametrami 
światła odbywa się niezaleŜnie z osobnych paneli dla obu czasz? Zapis o moŜliwości sterowania czaszą satelitarną z panelu lampy 
głównej jest w sprzeczności z normą IEC 60601-2-41. 

Odpowiedź:  

Nie. Zmawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE 237  
Dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o stałej temperaturze barowej równej 4500K? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
PYTANIE 238  
Dotyczy pakietu nr 3 
PoniewaŜ norma IEC 601-2-41 przewiduje, Ŝe światło lampy operacyjnej powinno wykazywać minimalną zdolność odwzorowania 
barw Ra = 85, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne  Ra = 96? Jest to róŜnica absolutnie niedostrzegalna 
dla oka i mierzalna wyłącznie przez zastosowanie wysokoczułej aparatury pomiarowej. 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 239  
Dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną wyposaŜoną w kamerę HD o następujących parametrach: 
Sensor 1/3” 
Standard HDTV 1080i 
Wyjście Video 2 x HD-SDI, 2 x DVI 1080i, FBAS (PAL), Y/C (PAL) 
Port cyfrowy LAN, RS 232, RS 485 
Zoom optyczny 10 x 
Regulacja ostrości automatyczna, ręczna 
Przesłona automatyczna, ręczna 
Balans bieli automatyczny, ręczny 
Czułość minimum 12 lx 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

PYTANIE 240  
Dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą regulację natęŜenia światła oraz włącznik na ramieniu 
lampy, a nie centralnie na czaszy? Regulacja natęŜenia oświetlenia z panelu znajdującego się na ramieniu lampy nie powoduje 
przemieszczenia lampy w czasie regulacji, dlatego teŜ jest to rozwiązanie duŜo korzystniejsze podczas pracy personelu 
medycznego. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE 241  

 Pytanie: Mając na uwadze dopuszczenie do złoŜenia ofert konkurencyjnych producentów sprzętu elektrochirurgicznego oraz 
nieznaczne róŜnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych, zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuścicie 
Państwo w: 
 

Zadaniu 5  pozycja Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt o parametrach  - parametry techniczne załączone poniŜej: 
 

 
Parametry techniczne:  
Diatermia chirurgiczna …………………………..  

 
 

A. Ogólne. 

1. Urządzenie mono i bipolarne. 

2. Tryby pracy: Cięcie monopolarne: 

- tryb czysty 

- tryb mieszany 

Koagulacja monopolarna: 

- tryb kontaktowy 

- tryb natryskowy 

Bipolarny: 

- standard 

 
 

B. Szczegółowe parametry pracy urządzenia. 

1. Tryb bipolarny Moc max. 70 W 

2. Cięcie monopolarne tryb czysty Moc max. 300 W 

3. Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc max. 200 W 

4. Koagulacja monopolarna tryb kontaktowy Moc max. 120 W 

5. Koagulacja monopolarna tryb natryskowy Moc max. 120 W 

6. Płynna regulacja mocy wyjściowej dla trybu monoplarnego  cięcia w zakresie od 1 W do 40 W z krokiem co 1 W ,  skok 
co 5 W w zakresie od 40 – 100 W oraz co 10 W w zakresie nastawów mocy od 100-300 W dla cięcia czystego, od 100 
– 200 W dla cięcia mieszanego i od 100 do 120 W dla koagulacji monopolarnej 

7. Trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia 
monopolarnego i koagulacji monopolarnej. 

8. ZróŜnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych oraz róŜnych rodzajów pracy. 

9. ZróŜnicowany sygnał dźwiękowy dla róŜnych trybów pracy z moŜliwością regulacji głośności bez moŜliwości 
całkowitego wyciszenia.. 

10. Dwa gniazda urządzenia monopolarnego, jedno gniazdo urządzenia bipolarnego. 

11. Trzy gniazda sterowników noŜnych, w tym jedno gniazdo zamontowane w części przedniej z moŜliwością sterowania 
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za jego pomocą opcjonalnie trybu monopolarnego lub trybu bipolarnego. 

12. Włącznik urządzenia zamontowany na panelu przednim. 

13. Urządzenie wyposaŜone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej. 

14. Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej. 

15. Urządzenie wyposaŜone w system pozwalający dostosować moc urządzenia do zmian impedancji tkanki. 

16. MoŜliwość rozbudowy generatora o przystawkę argonową. 

17. Instrukcja uŜytkowania w języku polskim 

 
 
 
Parametry techniczne:  
Przystawka argonowa ……………………………………… 
 

 
 

Ogólne 

1. Przystawka do chirurgii otwartej i laparoskopowej do pracy w osłonie argonu. 

2. Przystawka spełniająca warunki normy IEC 60601-1 drugie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie. 

3. Zakres przepływu gazu: 

a) Niski przepływ gazu: 0,5 - 4 standardowych litrów/minutę ± 5% przepływu pokazane na wyświetlaczu 
przepływu. Krok co 0,5 l/min. 

b) Standardowy przepływ gazu: 0,5 - 12 standardowych litrów/minutę ± 5% przepływu pokazane na wyświetlaczu 
przepływu. Krok co 0,5 l/min. 

4. Układ filtrujący: 

a) filtr wewnętrzny 0,1 µm 

b) filtr zewnętrzny 1,2 µm 

5. Monitorowanie ciśnienia w jamie otrzewnej: alarm akustyczny i wizualny, aktywny w trybie z niskim przepływem. 

6. Dźwięki alarmowe. 

7. Wyświetlacz ciśnienia otrzewnowego. 

8. Wskaźnik nadciśnienia. 

9. Wyświetlacz punktu zadanego nadciśnienia. 

10. Wskaźnik niedroŜności. 

11. Wskaźnik włączenia przepływu gazu. 

12. Wyświetlacz wielkości przepływu gazu. 

13. Osobne wskaźniki przepływu gazu dla zabiegów klasycznych i laparoskopowych. 

14. Selektor zakresu przepływu gazu. 
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15. Dwa wskaźniki informujące o stanie napełnienia butli argonowych. 

16. MoŜliwość sterownia z włącznika noŜnego lub z rękojeści. 

17. MoŜliwość aktywacji przepływu argonu z panelu sterowania i rękojeści uchwytu elektrody czynnej.  

18. MoŜliwosc podłączenia dwóch reduktorów i butli 5 litrowych jednocześnie z moŜliwością wyboru butli za pomocą 
przełącznika umieszczonego na panelu sterującym przystawką argonową. 

19. Kompatybilność z uchwytem monopolarnym z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem 
retrakcji noŜa (elektrody) i przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu z drenem i filtrem zanieczyszczeń. 

 
WyposaŜenie: 
 
Uniwersalny wózek z koszykiem na wyposaŜenie oraz blokadą min 2 kółek 
oraz miejscem na 2 butle argonowe- 1 szt 

TAK 

Reduktor ciśnienia do argonu – 1 szt Tak 

Butla z argonem o poj. 5l – 2 szt., Tak 

Włącznik noŜny pojedynczy – 1 szt Tak 

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, sterylny z elektroda 
szpatułkowa z kablem przyłaczeniowym o długosci 3 m (1 op = 10 szt) –  5 
opakowań 

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, 
sterylny z elektroda szpatułkowa z kablem 
przyłaczeniowym o długosci 3,6 m (1 op = 10 
szt)  

Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona o powierzchni 
85cm² z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym o wymiarach 23 cm²  
Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny 
zapobiegającej powstawaniu odparzeń– 100szt 

elektrody bierne jednorazowe, dwudzielne, w 
kształcie prostokątnym o rozmiarze 18x11 cm, 
pokryte hydroŜelem, gwarantujące 
zabezpieczenie pacjenta przed poparzeniem 

Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł.4m – 3szt 
Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody 
neutralnej dł.4,6m 

Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tepe, długosc 20,0 cm 
wykonana ze stopu o właściwościach nieprzywieralnych – 2szt. 

Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 1,2 mm, 
tepe, długosc 23,0 cm wykonana ze stopu o 
właściwościach nieprzywieralnych 

Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 4-5 m – 2 szt 
Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 
4,5m 

Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaŜy aparatu 
min. 8 lat 

TAK 

 
Zadaniu 5  pozycja Diatermia chirurgiczna bez argonu: 
 

 

A. Ogólne. 

1. Urządzenie mono i bipolarne. 

2. Tryby pracy: Cięcie monopolarne: 

- tryb czysty 

- tryb mieszany 

Koagulacja monopolarna: 

- tryb kontaktowy 

- tryb natryskowy 

Bipolarny: 

- standard 
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B. Szczegółowe parametry pracy urządzenia. 

1. Tryb bipolarny Moc max. 70 W 

2. Cięcie monopolarne tryb czysty Moc max. 300 W 

3. Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc max. 200 W 

4. Koagulacja monopolarna tryb kontaktowy Moc max. 120 W 

5. Koagulacja monopolarna tryb natryskowy Moc max. 120 W 

6. Płynna regulacja mocy wyjściowej dla trybu monoplarnego  cięcia w zakresie od 1 W do 40 W z krokiem co 1 W ,  skok 
co 5 W w zakresie od 40 – 100 W oraz co 10 W w zakresie nastawów mocy od 100-300 W dla cięcia czystego, od 100 
– 200 W dla cięcia mieszanego i od 100 do 120 W dla koagulacji monopolarnej 

7. Trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia 
monopolarnego i koagulacji monopolarnej. 

8. ZróŜnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych oraz róŜnych rodzajów pracy. 

9. ZróŜnicowany sygnał dźwiękowy dla róŜnych trybów pracy z moŜliwością regulacji głośności bez moŜliwości 
całkowitego wyciszenia.. 

10. Dwa gniazda urządzenia monopolarnego, jedno gniazdo urządzenia bipolarnego. 

11. Trzy gniazda sterowników noŜnych, w tym jedno gniazdo zamontowane w części przedniej z moŜliwością sterowania 
za jego pomocą opcjonalnie trybu monopolarnego lub trybu bipolarnego. 

12. Włącznik urządzenia zamontowany na panelu przednim. 

13. Urządzenie wyposaŜone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej. 

14. Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej. 

15. Urządzenie wyposaŜone w system pozwalający dostosować moc urządzenia do zmian impedancji tkanki. 

16. MoŜliwość rozbudowy generatora o przystawkę argonową. 

17. Instrukcja uŜytkowania w języku polskim 

 
WyposaŜenie: 
 

Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona o 
powierzchni 85cm² z oddzielnym pierścieniem 
ekwipotencjalnym o wymiarach 23 cm²  Elektroda 
wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny 
zapobiegającej powstawaniu odparzeń– 100szt 

elektrody bierne jednorazowe, dwudzielne, w kształcie 
prostokątnym o rozmiarze 18x11 cm, pokryte hydroŜelem, 
gwarantujące zabezpieczenie pacjenta przed poparzeniem 

Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody 
neutralnej dł.4m – 1szt 

Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej 
dł.4,6m 

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, sterylny 
z elektroda szpatułkowa z kablem przyłaczeniowym o 
długosci 3 m (1 op = 10 szt)   - 15 opakowań 

Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, sterylny z 
elektroda szpatułkowa z kablem przyłaczeniowym o długosci 3 
m (1 op = 50 szt)    

 
 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE 242  

Dot. pakietu nr 9 – aparat RTG z ramieniem C 
Pkt 5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze skopią ciągłą i pulsacyjną o prądzie 6mA i wysokokontrastową 10mA? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 243  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem pulsacji 15p/s? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 244  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 12 Czy zamawiający dopuści do przetargu  aparat o stałym czasie pulsacji? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 245  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o pojemności anody min. 1000kHU? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 246  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością 66cm? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 247  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z SID 95cm? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 248  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 25. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat zakresem ruchu min. 20cm? RóŜnica w zakresie 1 cm jest znikoma i nie ma 
wpływu na diagnostykę. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza 
 

PYTANIE 249  

Dot. pakietu nr 9 
Pkt 28. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu +/- 180 stopni? Jest to logiczny zakres obrotu ramienia 
względem stołu. KaŜdy większy zakres jest tylko teoretyczny i nie moŜliwy fizycznie do zrealizowania jeśli ramię jest pozycjonowane 
względem stołu. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE 250  

Dot. Pakietu nr 9 
Pkt 29. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu orbitalnego min. 120 stopni? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 251   

Dot. pakietu nr 9 

Pkt 32. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równowaŜne czyli dźwignię do sterowania aparatem i hamulcem przy podstawie 
aparatu? Opisane rozwiązanie stosuje  tylko i wyłącznie jeden producent firma ZEIHM z dystrybutorem. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 252 Dot. Pakietu nr 9  

Pkt 33. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równowaŜnego z sterownikiem dwufunkcyjnym do wszystkich trybów prac? Opisana 
funkcjonalność jest charakterystyczna do aparatu marki ZIEHM. 
Odpowiedź: Tak.  Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 253 Dot. pakietu nr 9 

Pkt 38. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z osobnym wózkiem dwoma monitorami medycznymi wielkości 19” jako 
rozwiązanie równowaŜne? 
Odpowiedź: 
 Zamawiający  nie dopuszcza aparatu z osobnym wózkiem ale dopuszcza dwa monitory 19” 
 

PYTANIE 254 Dot. pakietu nr 9 

Pkt 40. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z kątem widzenia min. 170 stopni? Wartość 175 stopni jest charakterystyczna 
dla aparatu marki ZIEHM 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 255 Dot. pakietu nr 9 

Pkt 54 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez moŜliwości automatycznej regulacji monitorów względem oświetlenia? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

PYTANIE 256 Dot. pakietu nr 9 

Pkt 56. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem dotykowym kolorowym z moŜliwością sterowania funkcjami 
generatora i programami lecz bez moŜliwości podglądu obrazu? Monitor taki jest za mały do jakiejkolwiek diagnozy takiego obrazu i 
wyświetlanie moŜe być tylko poglądowe. Funkcją taką charakteryzują się aparaty producenta ZIEHM? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza 
 

PYTANIE 257  

Dot. pakietu nr 3 kolumna chirurgiczna pojedyncza 7 szt. 
Punkt 8 
Czy Zamawiający dopuści głowicę o większej wysokości dla zwiększenia ergonomii? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza 
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PYTANIE 258  

Dot. pakietu nr 3 kolumna chirurgiczna pojedyncza 7 szt. 
Czy Zamawiający dopuści  półki o stałych wymiarach 530x480mm, bez szyny frontowej ( tak jak w innych punktach SIWZ) 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 259  

Dot. pakietu nr 3 kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa 1 szt. 
Punkt 24 Czy Zamawiający dopuści głowicę o większej wysokości dla zwiększenia ergonomii? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 260  

Dot. pakietu nr 3 kolumna chirurgiczna podwójna laparoskopowa 1 szt. 
Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści półki bez szyny frontowej ( tak jak w innych punktach SIWZ) 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 261  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 4 CZy Zamawiający dopuści hamulce zwalniane pneumatycznie? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 262  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 8 : Czy Zamawiający dopuści głowicę o większej wysokości dla zwiększenia ergonomii? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 263  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 9 . Czy Zamawiający dopuści półki z moŜliwością re pozycjonowania ich samodzielnie przez uŜytkownika tylko na ścianie 
frontowej? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 264  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 9: Czy Zamawiający dopuści dla polepszenia jej funkcjonalności zaoferowanie kolumny z 4 półkami o stałym nie regulowanym 
wymiarze 480mm x430mm kaŜda. Półki były by mocowane parami po prawej i lewej stronie głowicy tak. śe kaŜda para stworzy 
efektywną powierzchnię odkładczą 960mm tj. lepszą od wymaganej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 265  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 9 . Czy Zamawiający dopuści uchwyt do manewrowania kolumną trwale montowany? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 266  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
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Punkt 11 
Czy Zamawiający dopuści półki o nośności 50kg? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 267  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści panele trwale montowane? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE 268  

Dot. pakietu nr 3 kolumna anestezjologiczna podwójna 2 szt, kolumna anestezjologiczna pojedyncza 2 szt. kolumna 
anestezjologiczna podwójna 3 szt. 
Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści gniazda montowane na tylnej ścianie głowicy. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

MODYFIKACJE: 
 

1. PYTANIE 7 – Pakiet 7, punkt 5 zapis „- Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwuprzyciskowa. „ zastępuje się zapisem „- 
Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwuprzyciskowa. – 7 szt.”  

2. W SIWZ załączniku nr 2 Pakiet nr 5  pkt 5 wykreśla się zapis „ skuteczność zamykania musi być potwierdzona certyfikatem 
niezaleŜnej i uprawnionej do tego instytucji. Kopia certyfikatu potwierdzającego skuteczność zamykania naczyń do 7 mm 
musi być dołączona do oferty.” 

3. W SIWZ w załączniku nr 2  Pakiet nr 9  zamawiający zastępuje w lp. 37 w kolumnie parametr wymagany zapis „1k x 1k”  
zapisem „min. 1024 x 1024 pikseli x min. 12 bit” 

4. W SIWZ w załączniku nr 2 Pakiet 9 wykreśla  się wiersz lp.44. 
5. W SIWZ w załączniku nr 2  Pakiet 9 w lp. 32 zapis „Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia słuŜąca jako hamulec oraz sterowanie 

kołami aparatu.” Zastępuje się zapisem „Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia słuŜąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu 
lub rozdzielona dźwignia hamulca i sterowania wózkiem z ramienia C” 

6. W SIWZ w załączniku nr 2 Pakiet 9 w lp. 39 zapis „Monitor o przekątnej min 24”” zastępuje się zapisem „Monitor o 
przekątnej min 24”  lub dwa monitory o przekątnej minimum 18”” 

7. W SIWZ w SIWZ w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 4 zastępuje się zapisem „4. Oferta 
konsorcjum winna być podpisana w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z 
zakresem umocowania pełnomocnictwa konsorcyjnego udzielonego Liderowi konsorcjum. Wynagrodzenie naleŜne 
konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wypłacone zostanie na konto podmiotu wskazanego na fakturze 
VAT”. 

8. W SIWZ w w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dokumenty 
wymienione w cz. 6.1, winien złoŜyć kaŜdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Pozostałe dokumenty, których 
przedłoŜenia wymaga Zamawiający, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum” 

9. W SIWZ w części „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 7 otrzymuje brzmienie „7. Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w złoŜonej przez siebie ofercie, wskazali poniŜsze 
informacje:- podmioty wchodzące w skład konsorcjum (firma, adres),- wyznaczonego Lidera wraz ze wskazaniem zakresu 
jego umocowania.” 

10. W SIWZ w załączniku nr 4  § 5 otrzymuje brzmienie „1.Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczania kar umownych:  
 a)w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień przekroczenia terminu dostawy, o którym jest mowa w 
§ 3 niniejszej umowy.  

b)w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 
przypadku, o którym mowa w §6 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy. Łączna suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości przedmiotu umowy.” 

11.  W SIWZ  w załączniku nr 2 w pakiecie 9 lp. 25 zapis „min. 21 cm” zastępuje się zapisem „min. 20 cm” 
12.  W SIWZ w załączniku nr 2 w pakiecie 9 lp. 28 zapis „min. ±220°” zastępuje się zapisem „min. ±180°” 
13.  W SIWZ w załączniku nr 2 w pakiecie 9 lp. 33 zapis „Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie 

z moŜliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania 
np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane.” Zastępuje się zapisem „Wielofunkcyjny programowalny 
pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie z moŜliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i 
dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C lub sterownik dwufunkcyjny do wszystkich 
trybów prac, podać opisać rozwiązania zaoferowane.” 
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14. W SIWZ w załączniku nr 2 w pakiecie 9 lp. 40 zapis „Kąt widzenia ( obrazu min. 175°)” zastępuje się zapisem „Kąt 
widzenia ( obrazu min. 170°)” 

15. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie 9 lp. 56 zapis „Monitor dotykowy znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi 
funkcjami generatora i programami aparatu z moŜliwością podglądu obrazów” zastępuje się zapisem „Monitor dotykowy znajdujący się 
na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z moŜliwością podglądu obrazów lub bez.”, 

16.  W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 1 szt. o parametrach: dodaje się wiersze   lp.8,9: 

8 
Barierki boczne oraz szczyty z przezroczystym 

wypełnieniem  
Tak 

 

9 

Wymiary zewnętrzne 156 x 83   cm (+/- 6cm) 

Koła 12,5 cm(+/-2,5cm) z blokadą 

Regulacja segmentu pleców : 50
0
  (+/- 5

0
) 

Nośność max 85 kg. 

Tak 

 

 
17. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: dodaje się wiersz lp. 17 : 

 

17 Blat wózka przezierny dla RTG ( bez kasety) TAK  

18. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

3 
Wymiary zewnętrzne wózka: długość min.204cm max 

217cm, szerokość min.75- max 82 cm  
Tak 

 

19. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: lp. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

4 Wymiary leŜa: długość min. 190cm , szerokość 65cm-

75cm  
Tak 

 

20. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: lp. 6 otrzymuje brzmienie: 

6 
Koła o średnicy co najmniej 20 cm, zaopatrzone w 

osłony zabezpieczające mechanizm kół przed 

zanieczyszczeniem lub bez osłon. 

Tak 

 

 
21. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: lp. 9 otrzymuje brzmienie: 

9 
Poręcze boczne składane, wysokości co najmniej 31 cm 

i długości co najmniej 130 cm 
Tak 

 

22. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie nr 4 Wózek transportowy 19 szt. o parametrach: lp. 12 otrzymuje brzmienie: 

12 

Hydrauliczna, noŜna regulacja wysokości leŜa. Zakres 

co najmniej 55cm – 90cm lub 56cm-88cm lub 62cm-

94cm lub 58,4cm-88,9cm lub 65cm-96cm (mierzone od 

podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z materacem) 

Tak 

 

23. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiecie 4 Stolik mayo 4 szt. o parametrach: wiersze lp. 5,6,7 otrzymują brzmienie: 

5 
Regulacja wysokości blatu  w zakresie: 400 mm  
(+/- 5 mm) 

Tak  

6 Blat obracany w poziomie o min.180° Tak  

7 

Wymiary zewnętrzne stolika:  
740mm x 540mm x 950mm lub750mmx500mmx900-
1350mm lub 740mmx490mmx960mm lub 
740mmx490x964mm 
 

Tak  

24. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiet 2 stół operacyjny 1 szt. stół 1  lp. 16 zamawiający zastępuje zapis „pochylenia 
siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40°” zapisem „pochylenia siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40° 

lub . +75° ÷ - 40°” 
 

25. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiet 2 stół operacyjny 1 szt. stół 2 lp. 15 zamawiający zastępuje zapis „pochylenia 
siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40°” zapisem „pochylenia siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40° 

lub . +75° ÷ - 40°” 
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26. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiet 2 stół operacyjny 1 szt. stół 3  lp. 16 zamawiający zastępuje zapis „pochylenia 
siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40°” zapisem „pochylenia siedziska w zakresie min. +80° ÷ - 40° 

lub . +75° ÷ - 40°” 
27. W SIWZ w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „04.05.2012” zastępuje się zapisami „21.05.2012” 

 
W przypadku dopuszczenia jakiegoś parametru w odpowiedzi na pytanie naleŜy wypełniając załącznik nr 2  powołać się na nr 
odpowiedzi. Wszystkie dopuszczenia mają status obowiązujący na zasadach modyfikacji SIWZ.  Ponadto poniewaŜ wprowadzone 
modyfikacje i odpowiedzi wymagają wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 21.05.2012r. Godziny pozostają bez zmian.  
 

Z powaŜaniem 
 
 


