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Dział Zamówień Publicznych                                                                 Warszawa, dn. 24.04.2017  r. 
tel. 22 4502284 
Szp. Sp./               /17/DZP 

 

 

Strona internetowa Szpitala 

 

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę  
aparatury i sprzętu medycznego dla  Bloku Operacyjnego” nr postępowania  9/2017 

 
Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 

SIWZ  na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla  Bloku Operacyjnego” nr postępowania  
9/2017 

 
Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
Część nr 6 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt. 
Pyt. 1 
Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 87 cm? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 
Pyt. 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 51 do 89 cm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
 
Część nr 5 
Pyt. 3 
Część nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 
nazwa własna Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu. 
Pyt. 4 
Część nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta dł. 
145mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu. 
Pyt. 5 
Część nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta dł. 
165mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu. 
Pyt. 6 
Część nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 
nazwa własna Micro-Mosquito, pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu. 
 
Część  nr 4. Właściwości techniczno – użytkowe – Stół operacyjny sztuk 1.  
Pyt. 7 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 2 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
pilotem wyposażonym w przycisk do zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od 
zamontowania podgłówka i podnóżków oraz z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlana jest 
informacja o aktualnej orientacji blatu?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 8 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 3 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
pilotem wyposażonym w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest m.in. informacja o stanie 
naładowania baterii (w zakresie od 0 do 100%)? Jest to rozwiązanie znacznie dokładniejsze niż 
„wskaźniki diodowe naładowania baterii” opisane przez Zamawiającego.  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
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Pyt. 9 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 4 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
pilotem z przyciskiem aktywującym w tym samym kolorze co pozostałe przyciski?   
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 10 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 6 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o 
długości z blatem równej 2035 mm?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 11 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez 
listwy na wyposażenie usytuowanej od szczytu zagłówka? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 12  
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 9 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
odległościami pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym 
ułożeniu blatu nie większymi niż 110 mm? Materace w oferowanym stole w celu zwiększenia 
komfortu pacjenta posiadają zaokrąglone profile i odległość pomiędzy ich czołami nie jest większa 
niż 60 mm (nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska).  
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 13 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 10 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o 
zakresie regulacji wysokości (z materacem) od 740 do 1140 mm ?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 14 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 16 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
podnóżkami z możliwością rozchylania o kąt 1800, blokowanymi przy pomocy pokręteł?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 15 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 22 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
miękkimi materacami z pianki poliuretanowej bez domieszki aktywnego srebra?  
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 16 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 22 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
miękkimi materacami z pianki poliuretanowej z domieszką aktywnego srebra redukującego 
bakterie m.in. MRSA, bez świadectwa z laboratorium badawczego?  
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 17 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 23 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o 
dopuszczalnym obciążeniem roboczym równym 250 kg oraz o dopuszczalnym obciążeniu 
statycznym (przy wypoziomowanym blacie, centralnie ułożonym względem kolumny oraz ruchu 
góra/dół) równym 350 kg ?  
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 18 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 25 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o 
konstrukcji blatu wraz z materacami poliuretanowymi umożliwiającymi prześwietlenie RTG w 
zakresie 350 mm na długości 1060 mm - mierząc od strony podgłówka oraz w zakresie 310 mm na 
długości 975 mm – mierząc od strony podnóżków? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 19 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 25 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy dwóch tac umieszczanych w tunelach pod 
segmentami blatu (jedna dla segmentów podgłówka i oparcia pleców, druga dla segmentu 
lędźwiowego)?  
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 20 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 29 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny wynoszącego 1350 mm ?  
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 21 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 30 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
końcówkami elementów służących do regulacji ustawień segmentów blatu wykonanymi ze stali 
nierdzewnej (regulacja podgłówka, odwodzenie podnóżków) lub z tworzywa sztucznego (regulacja 
podnóżków) ?  
Odp.  Zamawiający dopuszcza stół z końcówkami ze stali nierdzewnej. 
Pyt. 22 
 Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 31 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół 
wyposażony w podpórki pod rękę bez przegubu kulowego? Konstrukcja proponowanych podpórek 
umożliwia ich obrót wokół osi pionowej. 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 23  
Czy ze względu na ergonomię pracy personelu oraz zwiększenie możliwości wykorzystania stołu, 
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał przesuw wzdłużny sterowany z pilota 
przewodowego?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 24 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wypiętrzenia ławeczki 
nerkowej w sposób mechaniczny (mechanizmem korbowym)? Oferowane rozwiązanie jest łatwe w 
obsłudze oraz pozwala na precyzyjne ustawienie żądanej wysokości wypiętrzenia. 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 25 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający pilot wyposażony we 
wskaźnik diodowy naładowania baterii z podziałem na 3 strefy – 3 stopniowy podświetlany w 
kolorze zielonym? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 26 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający pilot z funkcją 
automatycznego rozłączenia po upływie 30 sekund od ostatniego ruchu stołu, aktywowany 
przyciskiem oznaczonym specjalnym piktogramem, bez wyróżnienia kolorystycznego? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 27 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2050 mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 28 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający listwy boczne bo obu 
stronach stołu na każdym segmencie, bez dodatkowej listwy od szczytu zagłówka? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 29 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 
od 590 do 1070 mm z materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w 
SIWZ. 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 30 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców 
w zakresie od ‐30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od 
wymaganego w SIWZ. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 31 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu 
w zakresie +/‐25 stopni? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 32 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga 
oraz anty‐Trendelenburga w zakresie 30 stopni? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
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Pyt. 33 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z 
możliwością rozchylania –blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 34 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka 
ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 35 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie 
prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 36 
Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu 
aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane 
jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości 
antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal 
nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej 
konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 37 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace 
wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 38 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace 
posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwodleżynowe, 
poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra 
redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 39 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 40 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia 
uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu 
wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 41 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny w którym końcówki elementów 
służących do regulacji ustawień segmentów blatu (dźwignie, pokrętła) nie są wykonane z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali? 
Odp. Zamawiający dopuszcza stół z końcówkami ze stali nierdzewnej. 
Pyt. 42 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny którego producent czy dostawca nie 
jest zarejestrowany jako autoryzowany partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi – tym samym 
bez certyfikatu w tym zakresie? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
Pyt. 43 
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny wyposażony w pas uda oraz tułowia 
zapinany na rzepu zamiast klamer? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu. 
 
Częć nr 6 
Pyt. 44   
 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 219 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od 
parametru oczekiwanego. 
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 45 
 Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 74cm? Parametr ten nieznacznie różni 
się od parametru oczekiwanego. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 46 
Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 54cm - 98cm? 
Parametr ten nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 47 
Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi opuszczanymi 2 stopniowo, za pomocą 
dwóch rąk, w celach bezpieczeństwa, aby wykluczyć ryzyko przypadkowego opuszczenia barierek, 
a tym samym ryzyka upadku pacjenta? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 
Pyt. 48 
 Czy Zamawiający dopuści wózek bez kosza na butlę z tlenem? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 
Pyt. 49 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych  leżących o szerokości całkowitej 730 
mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 50 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych  leżących z regulacją wysokości w 
zakresie 600-900 mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 51 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych  leżących z barierkami bocznymi o 
wymiarach 104 x 26 (ponad leże) cm? 
Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 52 
Czy osłony boczne  (pkt. 6) to barierki boczne (pkt. 7)? 
Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 
Pyt. 53 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych  leżących wyposażony w materac bez 
właściwości niepalnych? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 
 
Ogólne warunki umowy 
Pyt. 54 
dot. §5 ust. 7 – projektu umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas rekcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia 
wynosił 48 godzin /2dni/ roboczych?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy 
Pyt. 55 
dot. §5 ust. 7 – projektu umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu na następujący: 
„…. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni 
robocze.”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy 
 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania Wykonawców i odpowieddzi 

Zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ. 


