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Kraków, 15 kwietnia 2014 r. 

 
   Dotyczy:  postępowania na „Dostawę stołu operacyjnego i łóżek szpitalnych (urządzeń medycznych)”. Post. nr A.I.271-51/14. 

  

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  

A.I.271-51/14 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

2. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

3. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-820 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

4. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS o grubości 1 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

5. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 tabeli elektryczną regulację ud w zakresie 0-37
o
? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

6. Pytanie: 

Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową wykonaną w całości ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów 

 

7. Pytanie: 

Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

8. Pytanie: 

Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

9. Pytanie: 

Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420-820 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

10. Pytanie: 

Dotyczy: część 3 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS o grubości 1 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

11. Dotyczy: część 2 – łóżka szpitalne – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 tabeli elektryczną regulację ud w zakresie 0-37
o
? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

12. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego szerokość całkowita z 

podniesionymi lub opuszczonymi barierkami wynosi 960 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

13. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża realizowaną w 

zakresie od 35 do 81 cm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

14. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL o grubości 6 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

15. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL mocowanymi na stałe, gładkimi i łatwymi w 

dezynfekcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 
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16. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL, których waga wynosi dla segmentu oparcia 

pleców ok. 3,5 kg, oraz dla segmentu podudzia ok. 2 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

17. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterowania 

mocowany na półce do pościeli, chowany pod leże? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

18. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 9 tabeli technicznej Zamawiający miał na myśli regulację 

segmentu oparcia uda, a zapis dotyczący oparcia pleców został wprowadzony omyłkowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów.  

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

19. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis punktu 13 tabeli technicznej mówiącym o ruchu wstecznym 

teleskopowym segmentu pleców i uda należy rozumieć funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców i 

segmentu uda opisaną w punkcie 12? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

20. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w funkcję elektrycznej pozycji 

szokowej uzyskiwanej w sposób płynny – w czasie którego poszczególne segmenty jednocześnie 

uzyskują żądaną pozycję? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

21. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy bez 

podświetlanych klawiszy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

22. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed 

nieświadomym uruchomieniem funkcji w postaci kluczyka magnetycznego do aktywacji pilota 

przewodowego oraz zamykanej tworzywowej pokrywy dla panelu sterowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

23. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające funkcji odłączenia 

wszelkich regulacji po ok. 3 minutach nieużywania regulacji? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

24. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez systemu elektronicznej ochrony przed 

uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac z pianki 

poliuretanowej o wysokości 12 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

26. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością 

szybkiego demontażu osadzone w sposób zapewniający pewne mocowanie w czasie transportu bez 

koniczności zablokowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w podwójną ramę 

ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

28. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w przejezdny statyw 

kroplówki bez gniazd elektrycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

29. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego szerokość całkowita z 

podniesionymi lub opuszczonymi barierkami wynosi 960 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

30. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża realizowaną w 

zakresie od 35 do 81 cm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWS 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

31. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL o grubości 6 mm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

32. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL mocowanymi na stałe, gładkimi i łatwymi w 

dezynfekcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

33. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym w tym 3 segmenty 

ruchome wypełnione sztywnymi panelami z płyty HPL, których waga wynosi dla segmentu oparcia 

pleców ok. 3,5 kg, oraz dla segmentu podudzia ok. 2 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

34. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterowania 

mocowany na półce do pościeli, chowany pod leże? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

35. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 9 tabeli technicznej Zamawiający miał na myśli regulację 

segmentu oparcia uda, a zapis dotyczący oparcia pleców został wprowadzony omyłkowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

36. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis punktu 13 tabeli technicznej mówiącym o ruchu wstecznym 

teleskopowym segmentu pleców i uda należy rozumieć funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców i 

segmentu uda opisaną w punkcie 12? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

37. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w funkcję elektrycznej pozycji 

szokowej uzyskiwanej w sposób płynny – w czasie którego poszczególne segmenty jednocześnie 

uzyskują żądaną pozycję? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

38. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy bez 

podświetlanych klawiszy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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39. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed 

nieświadomym uruchomieniem funkcji w postaci kluczyka magnetycznego do aktywacji pilota 

przewodowego oraz zamykanej tworzywowej pokrywy dla panelu sterowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

40. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające funkcji odłączenia 

wszelkich regulacji po ok. 3 minutach nieużywania regulacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

41. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez systemu elektronicznej ochrony przed 

uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

42. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac z pianki 

poliuretanowej o wysokości 12 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

43. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżko szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością 

szybkiego demontażu osadzone w sposób zapewniający pewne mocowanie w czasie transportu bez 

koniczności zablokowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

44. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu 

uda w zakresie 40
o
(+/-5)? Prosimy o sprostowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

45. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34
o
, który to 

parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 
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46. Pytanie: 

Część nr 3 – Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający w punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczną segmentu 

uda w zakresie 40
o
(+/-5)? Prosimy o sprostowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów.  

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

47. Pytanie: 

Część nr 2 – Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34
o
, który to 

parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

48. Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia (część 1 – stół 

operacyjny ogólnochirurgiczny) do 10 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie 

maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 1 zamówienia – 70 dni od dnia 

zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy). 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony Formularz ofert. 

 

49. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1a z 1% do 0,1% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne 

obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

50. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1b z 20% do 10% 

wartości brutto umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający 

wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  

 

51. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1c z 1% do 0,1% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia naprawy lub wymiany urządzenia? Jeżeli nie to na 

jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 

52. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1d z 0,3% do 0,1% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego? Jeżeli nie to 

na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

53. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny). 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie opóźnienia w dostawie wskazanego w §9 ust. 3 z 5 do 

14 dni od terminu ustalonego w §4 ust. 1?  Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego okresu 

Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

54. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie z 24 do 72 godzin 

od zgłoszenia ? (§6 ust. 7 projektu umowy oraz punkt 63 tabeli z parametrami technicznymi)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

55. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej z 3 do 5 dni ? 

(§6 ust. 8 projektu umowy oraz punkt 65 tabeli z parametrami technicznymi).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

56. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust. 10 na: „Na czas przestoju wskutek 

naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

w 6- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny 

urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

57. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od 

– 40
0 
do 70

0
 ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

58. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie     od -

20
0 
do 50

0 
?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

59. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechyłem Trendelenburga w zakresie 

25
0
 ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 
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60. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjne z przechyłem anty-Trendelenburga w 

zakresie  16
0
 ?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

61. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta odchylenia podnóżków w 

płaszczyźnie pionowej w zakresie od -90
0
 do 15

0 
?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

62. Pytanie: 

Pytania do projektu umowy (część 1 – stół operacyjny ogólnochirurgiczny).  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny przejezdny, mobilny z mechanicznym 

systemem blokowania podstawy, realizowanym przez wysuwane stopki uruchamiane dźwignią nożną ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

63. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga do zaoferowania stołu operacyjnego z systemem 

wymiennych blatów, gdyż opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny – z jednej strony 

Zamawiający oczekuje stołu przejezdnego z systemem blokady kół z drugiej zaś wózka do transportu 

blatu? W dalszej części opisu nie ma również żadnego określenia dotyczącego wymienności blatów, 

ich ilości itp., drugiego wózka, który jest konieczny dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 

takiego systemu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Jeden blat, jeden wózek. 

 

64. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisów dotyczących stołu z wymiennym blatem i 

dopuszczenie do zaoferowania stołu mobilnego ogólnochirurgicznego, który można dzięki 

wyposażeniu w różne segmenty blatu, konwerter i wymagane przystawki przystosować do każdego 

rodzaju operacji również ortopedycznych co wydaje się być rozwiązaniem korzystniejszym od 

wymaganego? Proponowane rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu przeprowadzanie wszystkich 

wymienionych operacji i zabiegów. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o 

jej uzasadnienie i o precyzyjne określenie jak miałby wyglądać system wymienności blatów w 

opisanym stole. 

 Odpowiedź: 

Organizacja bloku wymaga przewożenia pacjenta w ramach bloku na blacie stołu operacyjnego, 

jednocześnie nie chcemy przewozić całej kolumny stołu w związku z czym wymagamy stołu z 

wymiennym blatem, na którym można transportować pacjenta przez zapięcie blatu na wózek 

do transportu blatów. 
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65. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o napędzie 

elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu stołach gwarantujące 

długi okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu wysokich parametrów i jakości pracy. Napęd 

elektro – hydrauliczny jest bardzo wrażliwy na zapowietrzenie, co może doprowadzić do 

unieruchomienia stołu uniemożliwiając jego dalsze regulacje. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

66. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez dodatkowej nożnej 

pompy hydraulicznej?  Wymaganie to nie jest konieczne i nie ma potrzeby jego realizowania, gdyż stół 

posiada dodatkowy zapasowy akumulator, ponadto pompy nożne są niefunkcjonalne i ograniczają 

swobodę ruchów operatora podczas zabiegu, w tym bezpośredni dostęp do operowanego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

67. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości 2135mm? Jest 

to rozwiązanie korzystniejsze, gwarantujące więcej miejsca dla pacjenta i zwiększające komfort 

pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

68. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja 

podgłówka odbywa się w zakresie od -45o do +45o? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające 

do ułożenia głowy pacjenta w każdej wymaganej pozycji i dalsza regulacja tego parametru nie 

przynosi wymiernych korzyści. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

69. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji 

przechyłów bocznych w zakresie ±18°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie 

wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby 

zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

70. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez przesuwu 

wzdłużnego? Oferowany stół jest przezierny na całej długości, a biorąc pod uwagę fakt, iż 

Zamawiający wymaga przystawki ortopedycznej sam przesuw może być rozwiązaniem niebezpiecznym 

dla pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

71. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja 

segmentu oparcia pleców jest elektryczna, a więc nie jest wspomagana sprężynami gazowymi? Jest to 

rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

72. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez wymiennych blatów 

lecz z możliwością łatwej transformacji stołu z systemu do chirurgii ogólnej w system do operacji 

ortopedycznych? Dzięki zastosowaniu specjalnego konwertera (z wózkiem dokującym) można w 

dowolnym momencie dołączyć do stołu przystawkę ortopedyczną, bez konieczności wymiany całego 

blatu – jest to więc rozwiązanie korzystniejsze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

73. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja 

przystawki do operacji barku odbywa się elektrycznie z pilota? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, 

gdyż umożliwia bezwysiłkową i bardzo dokładną regulację kąta nachylenia przystawki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 
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74. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o 

długości 2150mm i szerokości 805mm? Oferowane wymiary są wystarczające do zapewnienia 

wygodnej pozycji pacjenta i umożliwiają łatwe manewrowanie wózkiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

75. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o 

wymiarach materaca 2025x705x90mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – 

szczególnie biorąc pod uwagę mniejsze wymiary całkowite wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

76. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w 

którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 535 do 835mm? Oferowany zakres tylko 

minimalnie odbiega od wymaganego, lecz jest równie praktyczny dzięki czemu personel medyczny ma 

łatwy dostęp do pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

77. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w 

którym unoszenie leża uzyskiwane jest przy użyciu 2 niezależnych dźwigni nożnych zlokalizowanych 

po obu stronach wózka? Jest to rozwiązanie wystarczające. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

78. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego 

wyprofilowana podstawa przeznaczona jest na przewożenie rzeczy osobistych pacjenta oraz buli z 

tlenem zamiast odejmowanego kosza? Jest to rozwiązanie spełniające taką samą funkcję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

79. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego całość konstrukcji wykonana jest z 

ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu oraz 

próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z 

wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Oferowane rozwiązanie sprawia, że wszystkie części 

metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, ponadto wózek jest łatwy w 

dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co podnosi jego 

wartości użytkowe wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

80. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie i 

podstawie prostokątnej uniesionej od podłoża zapewniając tym samym dostęp aparatu RTG z 

ramieniem C? Proponowane rozwiązanie gwarantuje tę samą funkcjonalność i pozwala na 

monitorowanie pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

81. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych 

wyposażony w 4 krążki odbojowe umieszczone w narożnikach ramy leża zamiast metalowych, 

chromowanych rur odbojowych zlokalizowanych po obu stronach wózka? Energochłonne odbojniki 

jako elementy najbardziej wystające w konstrukcji wózka w wystarczający sposób chronią zarówno 

sprzęt jak i ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

82. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w 

którym pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga uzyskiwana jest za pomocą dźwigni 

umieszczonej pod leżem od strony głowy pacjenta? Proponowane rozwiązanie jest bardziej 

praktyczne, wygodniejsze i w łatwy sposób pozwala personelowi na uzyskanie odpowiedniego 

przechyłu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

83. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych bez 

możliwości przesuwu poprzecznego leża? Wymaganie to nie jest konieczne dla wózka transportowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

84. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego 

metalowe barierki boczne osłonięte są termoplastyczną tworzywowa powłoką? Barierki mają 

estetyczny wygląd, są dopasowane do całej konstrukcji wózka, poza tym wszystkie metalowe części są 

zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

85. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, wózek do 

przewożenia chorych 

Prosimy uprzejmie aby udzielone odpowiedzi w sposób precyzyjny i rzeczowy wyjaśniały wątpliwe dla 

wykonawcy kwestie z uzasadnieniem niedopuszczonych rozwiązań.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych 

wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia pokryte termoplastycznym tworzywem umieszczone 

od strony głowy i nóg pacjenta zamiast szczytów? Składane uchwyty są znacznie lepszym 

rozwiązaniem, gdyż ułatwiają prowadzenie wózka zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta, 

ponadto na czas reanimacji lub innych czynności mogą być schowane, co gwarantuje pełny dostęp do 

pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

86. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości 215cm i 

szerokości 96cm? Oferowane parametry tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i są 

wystarczające do zapewnienia pełnego komfortu pacjentom. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

87. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja 

elektryczna wysokości leża odbywa się w zakresie od 43 do 83cm? Niższy parametr wysokości jest 

wystarczający do bezpiecznego wchodzenia/schodzenia pacjenta z łóżka, a parametr maksymalnej 

wysokości jest znacznie korzystniejszy, dzięki czemu personel medyczny ma łatwiejszy dostęp do 

pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

88. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 2: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez podświetlanych 

przycisków na pilocie? Pilot w oferowanym modelu posiada czytelne i uwypuklone przyciski, które 

umożliwiają bezpieczną i intuicyjną regulację funkcji łóżka nawet po zmroku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

89. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości 215cm i 

szerokości 96cm? Oferowane parametry tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i są 

wystarczające do zapewnienia pełnego komfortu pacjentom. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

90. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja 

elektryczna wysokości leża odbywa się w zakresie od 43 do 83cm? Niższy parametr wysokości jest 

wystarczający do bezpiecznego wchodzenia/schodzenia pacjenta z łóżka, a parametr maksymalnej 

wysokości jest znacznie korzystniejszy, dzięki czemu personel medyczny ma łatwiejszy dostęp do 

pacjenta.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

91. Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część 3: Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez podświetlanych 

przycisków na pilocie? Pilot w oferowanym modelu posiada czytelne i uwypuklone przyciski, które 

umożliwiają bezpieczną i intuicyjną regulację funkcji łóżka nawet po zmroku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

92. Pytanie: 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża                     

w zakresie od 36 cm do 79,5 cm? Oferowany dolny zakres (36 cm) jest zgodny z oczekiwaniami 

Zamawiającego, natomiast górny (79,5 cm) jest lepszy od zakresu tolerancji wskazanej przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

93. Pytanie: 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację segmentu uda 

w zakresie 0 – 30o, weryfikując tolerancję (+/-5 o)? Oferowany zakres regulacji będzie wystarczający 
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podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni bezpieczne wykorzystanie wszystkich możliwych 

funkcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

94. Pytanie: 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne 

korzystanie z funkcji łóżka, w którym wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy,                         

a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną 

funkcję? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego oraz dodatkowo 

zagwarantuje personelowi pełne zarządzanie funkcjami łóżka wraz z możliwością selektywnej 

blokady. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

95. Pytanie: 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po 30 

sekundach nieużywania regulacji? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez 

Zamawiającego, a czas krótszy niż 180 sekund, będzie parametrem bardziej korzystnym i wynika       z 

przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie wnosząc 

negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

96. Pytanie: 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze 310 kg bez 

konieczności stosowania systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia obciążenia? 

Oferowane bezpieczne obciążenie jest znacznie lepsze, niż wymagane przez Zamawiającego,                     

a tym samym parametr wymagany w pkt. 30 nie będzie konieczny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

97. Pytanie: 

Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża                     

w zakresie od 36 cm do 79,5 cm? Oferowany dolny zakres (36 cm) jest zgodny z oczekiwaniami 

Zamawiającego, natomiast górny (79,5 cm) jest lepszy od zakresu tolerancji wskazanej przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

98. Pytanie: 

Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację segmentu uda 

w zakresie 0 – 30
o
, weryfikując tolerancję (+/-5 

o
)? Oferowany zakres regulacji będzie wystarczający 

podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni bezpieczne wykorzystanie wszystkich możliwych 

funkcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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99. Pytanie: 

Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne 

korzystanie z funkcji łóżka, w którym wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy,                         

a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną 

funkcję? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego oraz dodatkowo 

zagwarantuje personelowi pełne zarządzanie funkcjami łóżka wraz z możliwością selektywnej 

blokady. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

100. Pytanie: 

Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po 30 

sekundach nieużywania regulacji? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez 

Zamawiającego, a czas krótszy niż 180 sekund, będzie parametrem bardziej korzystnym i wynika  z 

przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie wnosząc 

negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

101. Pytanie: 

Dotyczy: Część 3 – Łóżka szpitalne – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze 310 kg bez 

konieczności stosowania systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia obciążenia? 

Oferowane bezpieczne obciążenie jest znacznie lepsze, niż wymagane przez Zamawiającego,                     

a tym samym parametr wymagany w pkt. 30 nie będzie konieczny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

102. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. pakietu nr 2, 

3, 8, 11)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia 

zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy). 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony Formularz ofert. 

 

103. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 215 cm, co nieznacznie różni się od parametru 

oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

104. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni 

się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

105. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi o grubości 1,5 cm, co 

jest parametrem wystarczającym aby zapewnić sztywność leża np. do przeprowadzenia reanimacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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106. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autokonturu oraz autoregresją tylko segmentu pleców, co 

nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

107. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach, co jest 

parametrem zbędnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

108. Pytanie: 

Część 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

109. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. pakietu nr 2, 

3, 8, 11)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia 

zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru umowy). 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony Formularz ofert. 

 

110. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 215 cm, co nieznacznie różni się od parametru 

oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

111. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni 

się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

112. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi o grubości 1,5 cm, co 

jest parametrem wystarczającym aby zapewnić sztywność leża np. do przeprowadzenia reanimacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

113. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autokonturu oraz autoregresją tylko segmentu pleców, co 

nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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114. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po ok. 3 minutach, co jest 

parametrem zbędnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

115. Pytanie: 

Część 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku 

przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

116. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o długości 2000 mm, który to parametr nieznacznie różni się 

od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

117. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości na poziomie 650-1100 mm, które to rozwiązanie 

jest korzystniejsze od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

118. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacja oparcia pleców w zakresie  -45   do +80   , które to 

parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

119. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka w zakresie +30   do -45   , które to parametry 

nieznacznie różnią się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

120. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta Trendelenburga na poziomie 35   , który to parametr 

jest korzystniejszy od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 
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121. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta anty- Trendelenburga na poziomie 35   , który to 

parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

122. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w 

zakresie -90   do +30   , które to rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

123. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przesuwu wzdłużnego blatu 320 mm, które to rozwiązanie jest 

korzystniejsze od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

124. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o podstawie w kształcie prostokąta, lekko uniesionej, 

umożliwiającej wsunięcie nóg operatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

125. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z segmentem podgłówka i podnóżka regulowanym za pomocą sprężyny 

gazowej, a segment pleców regulowany za pomocą siłowników elektrycznych, co jest rozwiązaniem 

korzystniejszym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

126. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w półwałek wykonany z pianki poliuretanowej  o 

wymiarach 100 x 200 x 500? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 
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127. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w wałek podporowy montowany do listew bocznych stołu  

o wymiarach  ø 80mm, długość 250 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

128. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podpory pod nogi zamiast podpórki prętowej? 

Proponowane rozwiązanie ma zastosowanie tożsame z oczekiwanym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

129. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z zakresem regulacji wysokości wysięgnika 

aparatu naciągowego 400 mm, który to parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

130. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z rozstawem pomiędzy wałkiem oporowym 

aparatem naciągowym w zakresie 450-1000 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

131. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wyposażenie: 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę z wysuwem śruby aparatu naciągowego  do 

150 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

132. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z 810 mm, który to parametr nieznacznie 

różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

133. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2040 mm, który to parametr nieznacznie różni 

się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

134. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac o wymiarach 1910x730x100  mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

135. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 590-910 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

136. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego leże unoszone jest poprzez naciskanie jednej dźwigni nożnej 

pompy hydraulicznej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

137. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego leże opuszczane jest poprzez równoczesne naciskanie 

dwóch dźwigni nożnych pomp hydraulicznych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

138. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej galwanizowanej? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów).  

 

139. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja oparta jest na dwóch kolumnach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów).  

 

140. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG z możliwością zamontowania 

kasety na całej długości wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

141. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego podstawa osłonięta jest tworzywową obudową z 

wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem, czy też osobiste rzeczy pacjenta, bez konieczności 

stosowania odejmowanego kosza, co jest rozwiązaniem korzystniejszym z uwagi na łatwość 

dezynfekcji i mniejszą ilość trudnodostępnych miejsc? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

142. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony tylko w listwy odbojowe, które w pełni chronią wózek i 

ściany przed otarciami i uszkodzeniami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

143. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek z pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga uzyskiwanymi 

hydraulicznie poprzez naciskanie dźwigni nożnej pompy hydraulicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 
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144. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści  wózek bez możliwości przesuwu poprzecznego leża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

145. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne  lakierowane proszkowo, składane 

poniżej poziomu ramy leża, chroniące pacjenta na całej długości leża, nie wystające poza obrys 

odbojów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

146. Pytanie: 

Cześć 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 szt., wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Wózek do przewożenia chorych : 

15. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne w pełni chroniące pacjenta na 

całej długości leża, bezstandardowych szczytów, gdyż ich zastosowanie może  spowodować 

utrudnienie dostępu do pacjenta np. przy akcji reanimacyjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

147. Pytanie: 

Część 2- Łóżka szpitalne 3 szt.  

Czy Zamawiający w  punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczna 

segmentu uda w zakresie 40    (+/-  5   )? Prosimy o sprostowanie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów.  

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

148. Pytanie: 

Część 2- Łóżka szpitalne 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34   , który to 

parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

149. Pytanie: 

Część 3- Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający w  punkcie 9 popełnił omyłkę pisarską i ma na myśli regulację elektryczna 

segmentu uda w zakresie 40    (+/-  5   )? Prosimy o sprostowanie  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza i dokonuje poprawienia załącznika do umowy - Specyfikacji 

technicznej i opisie parametrów.  

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
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Wykonawcy są zobowiązani wraz z oferta złożyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione poprawiony załącznik do wzoru umowy. 

 

150. Pytanie: 

Część 3- Łóżka szpitalne 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu nożnego w zakresie 34   , który to 

parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

151. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z alternatywnym napędem obsługiwanym 

panelem bocznym umieszczonym na kolumnie stołu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

152. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości z blatem 2100m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

153. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości wzakresie 780-

1110 m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

154. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie +/-45
o
? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

 

155. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w wałek podporowy 

montowany do listew bocznych stołu o wymiarach fi 80 mm i długości 300 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego parametru: należy wskazać zmianę/propozycję przy danej 

pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy - Specyfikacji technicznej i opisie 

parametrów. 

Wykreśleniu z załącznika do wzoru umowy ulega pkt 46 (omyłka pisarska). 

 

156. Pytanie: 

Dotyczy Części 1 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1szt. Wózek do przewożenia chorych 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez półwałka wykonanego z painki 

poliuretanowej? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

wykonania zamówienia. 

 

Pkt 4.8. SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania całego zamówienia:  

- dla części 1 zamówienia - 70 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru 

umowy); 

- dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru 

umowy)”. 

Pkt 2 Formularza oferty przyjmuje brzmienie: 

„Termin wykonania całego zamówienia:  

- dla części 1 zamówienia - 70 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru 

umowy); 

- dla części 2 i 3 zamówienia - 49 dni od dnia zawarcia umowy (przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 wzoru 

umowy)”. 

 

POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1 do specyfikacji) stanowi 

załącznik do udzielonych odpowiedzi – Wykonawcy są zobowiązani złożyć poprawiony 

FORMULARZ OFERTY WRAZ  Z OFERTĄ. 
 

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY stanowi załącznik do 

udzielonych odpowiedzi. 

Uwaga. W przypadkach gdzie Zamawiający wyraził zgodę, a nie uwzględnił odpowiedzi 

w poprawionym załączniku – Wykonawca samodzielnie dopisuje modyfikację przy danej 

pozycji (krótka informacja na temat dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązania 

proponowanego przez Wykonawcę). 

Wykonawcy są zobowiązani złożyć poprawiony ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY 

WRAZ  Z OFERTĄ. 
 

W DNIU 14 KWIETNA 2014 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ PRZESUNIĘCIA 

TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22 KWIETNIA 2014 R – GODZINĘ 12:15 

Termin otwarcia ofert 22 kwietnia 2014 r. godzina 12:30. 
 

 

Zmiana terminu wykonania zamówienia została opublikowana w BZP UZP dniu 15 kwietnia 

2014 r. pod numerem: 82251 - 2014. 

 
 

       Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   
 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- poprawiony załącznik do wzoru umowy 

- poprawiony Formularz oferty 

 

 

 

                           

 


