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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 19.08.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/81/14       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołu operacyjnego, 
ginekologicznego. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 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 nr 1 
Czy Zamawiający dopuści stół, w którym kolumna stołu osłonięta jest stalą nierdzewną z podstawą metalową 
osłonięta wysoce odporną osłoną z kompozytu tworzywowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą opartą na bazie prostokąta wyprofilowaną w sposób zapewniający 
bezproblemowy dostęp chirurga do blatu stołu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuści stół ze sterowaniem za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi klawiszami 
oraz panelu do sterowania funkcji stołu umieszczonym na kolumnie stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wymaga stołu z obciążeniem w każdym położeniu blatu na poziomie 453 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający wymaga stołu z obciążeniem powyżej 250 kg. w każdym położeniu blatu również w 
przechyłach bocznych i wzdłużnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza stół z podgłówkiem posiadającym szyny akcesoryjne z dwóch stron? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza stół z zakresem regulacji segmentu głowy -90 / +40 st.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający dopuszcza stół z zakresem regulacji segmentu pleców -45 / +90 st.? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający dopuszcza stół z zakresem regulacji segmentu nóg +30 / -105 st. oraz z odwodzeniem 80 st. 
każdego podnóżka, co zapewnia wystarczający dostęp lekarza do pola operacyjnego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuszcza stół z przyciskiem umożliwiającym zmianę „ułożenia” pacjenta z automatyczną 
interpretacją przycisków na pilocie wraz z sygnalizacją diodową informującym czy regulacje blatu ustawione są 
w pozycji normalnej czy odwróconej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający dopuszcza stół z funkcją Reflex realizowaną za pomocą dwóch przycisków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuszcza stół z automatycznym zatrzymaniem ruchu blatu stołu (danego segmentu) w 
przypadku wystąpienia kolizji i uszkodzenia stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający dopuszcza stół z możliwością diagnostyki za pomocą modemu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający dopuszcza stół bez wyświetlacza błędów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15  
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w pkt. 28 opisu parametrów technicznych (akcesoria) tzn. 
„lekka płyta na nogi pacjenta wykorzystywana do układania nóg pacjenta w momencie zdjętych podnóżków” 
czy chodzi np. o dodatkowy jednoczęściowy podnóżek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający miał na myśli dodatkowy jednoczęściowy podnóżek o małej masie – stół konfigurowany 
przez kobiety. 
 
Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym osłona podstawy i 
kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej z gumową harmonijką łączącą blat z kolumną? Osłona przegubu 
wykonana z gumy jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem stosowanym przez większość producentów stołów 
operacyjnych i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. Jest to materiał łatwy w dezynfekcji i odporny na 
uszkodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym osłona podstawy 
posiada kształt litery „Y”  i uniesiona jest nad podłożem na wysokość umożliwiającą wsunięcie stóp operatora 
pod podstawę? Pod względem funkcjonalnym proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i spełnia 
identyczną rolę, jak to wymagane. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny na trzech podwójnych kołach 
transportowych zapewniających stabilność? Z uwagi na kształt podstawy w kształcie litery „Y” jest to jedyne 
możliwe rozwiązanie - koła zabudowane są w podstawie w trzech najbardziej wystających punktach, co 
gwarantuje stabilność stołu i ułatwia transport. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny w którym segment głowy 
wyposażony jest szyny do mocowania akcesoriów z dwóch stron? Jest to optymalne rozwiązanie, gdyż 
dodatkowe akcesoria mocowane są do stołu po bokach, przy użyciu szyn akcesoryjnych, a nie nad głową 
pacjenta. Poza tym stół będący przedmiotem postępowania przeznaczony jest do ginekologii, a nie np. 
laryngologii czy okulistyki, co tłumaczyłoby konieczność posiadania dodatkowej listy w segmencie podgłówka. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w segment siedziska z 
wycięciem urologicznym bez materaca wypełniającego to wycięcie? Ze względów klinicznych korzystniejszym i 
bardziej praktycznym rozwiązaniem jest brak wypełnienia wycięcia ginekologicznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości blatu 2350mm? 
Proponowana długość jest korzystniejsza od wymaganej, gdyż gwarantuje komfort pacjentek o większym 
wzroście, co z kolei ułatwia również pracę personelu medycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka 
realizowana jest w zakresie od -58o do +26o z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Jest to zakres 
zapewniający pełną funkcjonalność stołu i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych 
okolic głowy chorego.  Poza tym dodatkowa możliwość wysunięcia podgłówka o 135mm jest bardzo przydatna 
dla anestezjologów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja segmentu 
pleców odbywa się w zakresie od -35o do +70o? Proponowany zakres regulacji oparcia pleców jest 
wystarczający i pozwala na odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, gwarantując przy tym komfort pracy 
personelu medycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja wysokości 
odbywa się do 1010mm? Wysokość maksymalna blatu na poziomie ok. 100 cm jest wystarczająca dla 
zapewnienia wygody operatorom o wysokim wzroście. Istotniejsza jest natomiast wysokość minimalna, która 
ma zagwarantować komfort chirurgów o niższym wzroście oraz w pozycji siedzącej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny w którym funkcje „flex” i „refleks” 
realizowane są za pomocą dwóch przycisków na pilocie? Pod względem użytkowym jest to rozwiązanie tożsame 
z wymaganym i bez problemu pozwala na ułożenie pacjenta we wskazanych pozycjach. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z manualną regulacją segmentu 
nożnego ok. +20°/-90° i elektrohydrauliczną regulacją w zakresie -/+90°? Oferowany zakres regulacji jest 
korzystniejszy od wymaganego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 27  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez sygnalizatora możliwości 
wystąpienia kolizji elementów stołu oraz bez wskaźnika trybu serwisowego i wyświetlacza błędów? Stół jest 
zabezpieczony przed wykonaniem niedozwolonych ruchów i jest przystosowany do diagnostyki serwisowej 
poprzez modem podłączany bezpośrednio do komputera co jest wystarczającym rozwiązaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28  
Czy wystarczającym dla Zamawiającego spełnieniem warunków postępowania będzie zaoferowanie stołu 
operacyjnego ogólnochirurgicznego przystosowanego do operacji ginekologicznych zamiast stołu operacyjnego, 
ginekologicznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie nr 29  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o podstawie i kolumnie wykonanej ze stali 
nierdzewnej z osłoną gumową na łączeniu blatu z kolumną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o podstawi stołu w kształcie litery „T”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny na trzech kołach wbudowanych w podstawę stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy bez podświetlenia 
przycisków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 33  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w panel sterowania awaryjnego 
umieszczonego na osłonie kolumny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 34  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu ( bez szyn) 500 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 35  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem regulacji segmentu głowy +45°/-45°?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 36  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem regulacji segmentu pleców +75°/-35°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 37  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem regulacji segmentu nóg +20°/-90°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 38  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace wykonane z pianki 
poliuretanowej bez właściwości przeciwodleżynowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 39  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym zmiana kierunku ułożenia pacjenta 
obsługiwana jest tylko z panelu bocznego umieszczonego na kolumnie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 40  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez sygnalizatora możliwości wystąpienia kolizji 
elementów stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 41  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika trybu serwisowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 42  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podpory Goepel w których poduszki 
wykonane są z pianki poliuretanowej z dodatkową podkładką żelową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 43  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą oraz osłoną w kształcie prostokąta, lekko 
uniesioną po posadowieniu na wysuwanych stopkach, pozwalającą na częściowe wsunięcie stóp operatora? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny sterowany za pomocą pilota przewodowego z 
podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną, na 
kolumnie stołu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym segment podgłówka posiada szyny 
akcesoryjne z dwóch stron? Dotyczy punktu 10 oraz 13 tabeli technicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 46 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2000 mm? Oferowany wymiar w 
niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 47 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 
stopni do -90 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 48 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 
+80 stopni do -30 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji blatu flex w 
zakresie 210 stopni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 50 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych do 25 stopni na 
każdą stronę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 51 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 
1010 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 52 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym wyposażonym w m.in. 
funkcję włączenia oraz funkcję wyłączenia w postaci samoczynnej dezaktywacji pilota po około 30 sekundach 
nieużywania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 53 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością zamiany segmentu głowy z 
segmentem nóg jednak bez funkcji zmiany kierunku ułożenia pacjenta z pilota przewodowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 54 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem ruchów elementów blat w sposób 
zapobiegający powstawaniu kolizji tym samym bez sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu 
na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 55 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika trybu serwisowego na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 56 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterowania awaryjnego 
umożliwiającym załączenie stołu, wyłączenie poprzez dezaktywację po około 30 sekundach nieużywania oraz 
sterowanie ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie jak na pilocie ręcznym z wyłączeniem 
dodatkowych funkcji flex/reflex i pozycji „0”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki z wyświetlaczem 
błędów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 58 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podpory nóg typu Geopel bez 
wypełnienia żelowego poduszek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 59 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowej płyty pod nogi pacjenta w 
przypadku zdjęcia podnóżków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 60 
Pytania do zapisów SIWZ 
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 (składającego ofertę) 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ: 

1) rozdział I pkt. VII ppkt. 1.2 otrzymuje brzmieni e: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał 
wykonanie co najmniej dwóch głównych dostaw, których przedmiotem były dostawy fabrycznie nowego 
stołu operacyjnego, ginekologicznego lub stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego przystosowanego do 
operacji ginekologicznych - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o 
których mowa w pkt. VIII ppkt. 2 SIWZ” 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na 
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


