
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

              Szczecin, dn. 17.11.2017 r. 
Znak sprawy: ZP/220/105/17       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch stołów 
operacyjnych. 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z osłoną kolumny wykonaną w całości ze stali 
nierdzewnej, odporną na wnikanie płynów z gumowym przegubem w miejscu połączenia z blatem, co gwarantuje 
szerokie spektrum ruchów? Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość renomowanych 
producentów stołów operacyjnych i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery „Y”, która jest 
odpowiednio wyprofilowana i zgodnie z oczekiwaniem umożliwia wsunięcie stóp operatora oraz gwarantuje 
bardzo łatwy dostęp personelu do stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) 
wyposażony jest 3 podwójne koła zapewniające stabilność i pełną mobilność – koła wbudowane w podstawę, 
całkowicie schowane pod osłoną podstawy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 4:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który wyposażony jest w 
duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w 
zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia, które ze względu na wyżej opisane cechy nie 
jest konieczne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wypełnienia wycięcia ginekologicznego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 6:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości blatu wynoszącej 2350mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka realizowana jest w 
zakresie od -58˚ do +26˚ z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co 
jest bardzo przydatne dla anestezjologów? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością regulacji segmentu pleców w zakresie -
35˚/+70˚? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością regulacji segmentów nóg w zakresie 
+90˚/-90˚, odwodzenie 90˚ każdy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości bez materacy w zakresie 650-
1010mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 75mm spełniające 
wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.   
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex za 
pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” 
umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dźwiękowym sygnalizatorem możliwości 
wystąpienia kolizji elementów stołu zamiast informacji na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 14:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ze złączem komputerowym umożliwiającym szybką 
diagnostykę stołu za pomocą dedykowanego oprogramowania, które informuje o kodach błędów/usterkach? 
Diagnostykę uszkodzonego stołu zawsze powinien wykonywać autoryzowany serwis producenta. Ponadto 
oferowany stół przy każdym uruchomieniu przeprowadza autodiagnostykę i w przypadku wystąpienia usterki 
sygnalizuje o tym za pomocą diody na pilocie przewodowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 1086 


