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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: 
Do punktu 16 – Czy Zamawiający dopuści stół z materacami wykonanymi z pianki poliuretanowej spełniającymi 
pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2: 
Do punktu 17 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem bez możliwości automatycznej zmiany kierunku 
ułożenia pacjenta na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3: 
Do punktu 20 - Czy Zamawiający dopuści stół z diagnostyką awarii za pomocą urządzenia zewnętrznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 4:  
Do punktu 29 – Prosimy o sprecyzowanie zapisu – czy Zamawiający oczekuje 2 szt. (kompletu) przystawek 
poszerzających na każdy stół, czy 2 szt. – kompletu do jednego stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga 1 sztuki do 1 stołu, czyli po jednej sztuce do każdego stołu, a mamy dwa stoły, czyli Zamawiający 
oczekuje dwóch sztuk. 
 
Pytanie 5: 
Do punktu 30 - Prosimy o wyjaśnienie – czy Zamawiający oczekuje 10 dodatkowych szt. obrotowych uchwytów 
mocujących pomimo wyszczególnionych tychże uchwytów przy każdym z akcesoriów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie 6:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający osłonę podstawy w kształcie prostokąta, której 
kształt umożliwia częściowe wsunięcie stół operatora przy dłuższych bokach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający sterowanie za pomocą pilota przewodowego z 
podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną na kolumnie 
stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem siedziska z wycięciem urologicznym bez 
dodatkowego wypełnienia w tej części materacem? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w segment głowy z szynami do mocowania 
akcesoriów tylko z dwóch stron? Dotyczy punktu 10 oraz 13 tabeli technicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z szynami do mocowania akcesoriów umieszczonymi na 
każdym segmencie blatu na około 90% długości całkowitej blatu z obu stron? Oferowane rozwiązanie jest podyktowane 
przerwami pomiędzy szynami zapewniającymi prawidłowy ruch segmentów blatu oraz możliwością nasunięcia uchwytu 
akcesoryjnego na różnych odcinkach blatu a nie jedynie od głowy czy nóg pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający długość 2000 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.   
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 stopni do -90 
stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 
stopni do +80 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 14:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 
stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex tworzącym łączny kąt 
pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 210 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex z katem segmentu oparcia 
pleców wynoszącym -15 stopni oraz segmentu siedziska również -15 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex tworzącym łączny kąt 
pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 100 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 18:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex z katem segmentu 
oparcia pleców wynoszącym +15 stopni oraz segmentu siedziska również +30 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 19: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm 
bez materaca? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 20:  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem ruchów elementów blat w sposób zapobiegający 
powstawaniu kolizji tym samym bez systemu antykolizyjnego i sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów 
stołu na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 21: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika na pilocie trybu serwisowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 22: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umożliwiającym 
załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z 
wyłączeniem funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu „0”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 24: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny będący produktem medycznym w klasie I, zgodną z 
dyrektywą 93/42/EEC – potwierdzoną deklaracją CE - dokumentem wydanym przez producenta? Certyfikaty zgodności 
– jest to dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie 
procedur oceny zgodności i dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją 
pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B. W związku  z powyższym dla 
produktów w klasie I takich jak lampa operacyjna nie ma obowiązku certyfikowanie przez jednostkę notyfikowaną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w rozdziale I pkt. VIII ppkt. 3.1. jasno określił jakich żąda dokumentów. Dokumenty wymienione w pkt 
3.1 lit. b) i c), czyli certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz kopia powiadomienia lub zgłoszenia do 
Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy 
załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. 
z dnia 2017.02.03). 
Dziwi pytanie, skoro Wykonawca zajmuje się sprzedażą wyrobów medycznych.  
 
Pytanie 25: 
Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać 
wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające 
złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż  oferowany asortyment spełnia 
wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do 
nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego 
w konkretnym postępowaniu. 
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Odpowiedź: 
W przypadku, gdy dokumenty firmowe nie będą zawierały wszystkich szczegółowych danych z załącznika nr 2 do 
Formularza oferty Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez 
Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego wymagane informacje.   
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zmianie ulega odpowiedź na pytania udzielone dnia 17.11.2017 r., a mianowicie: 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości bez materacy w zakresie 650-
1010mm? 
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 nie dopuszcza. 
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 24-11-2017 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 24-11-2017 r. o godz. 10.05. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


