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Kraków, data 4 lipca 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego (kontenerów oraz stołów operacyjnych) na potrzeby 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-8/19. 

 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 oraz 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

Pytanie 1: Czy Zamawiający w części 1 zamówienia, pkt 4 dopuści Barierę biologiczna kontenera Zawór 

ciśnieniowo-próżniowy wykonany z innego materiału niż stal nierdzewna ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający w części 1 zamówienia, pkt 8 dopuści Pokrywę kontenera  wykonaną z wysoko 

udarowego tworzywa sztucznego, która spełnia wszystkie normy i wymogi dot. Przechowywania wkładu w 

kontenerach sterylizacyjnych a dodatkowo cechuje się mniejsza waga własną, dzięki czemu kontenery jest 

lżejszy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3 : Czy Zamawiający w części 1 zamówienia, pkt 15 dopuści uchwyty zabezpieczone tworzywem 

sztucznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 4 : Czy Zamawiający w części 1 zamówienia, pkt 18 dopuści: 

Kontener: 585 x 290 x 143 mm – 10 szt.   , Kosz: 532 x 251 x 64 mm –10 szt.  pasujący 1/1 do wanny 

kontenera ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 5 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 3 wprowadzi dodatkową punktację dot. wielkości 

kół. Czym większa średnica kół, tym większa mobilność stołu. 

Proponujemy od 100 do 120 – 0 pkt 

Od 121 wzwyż 10 pkt 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian. 

 

Pytanie 6 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 4 wymaga, aby wszystkie ruchy stołu wykonywane 

były elektrohydraulicznie czy zamawiający ma namyśli funkcję jazdy stołem wykonywaną 

elektrohydraulicznie? 

Odpowiedź: 

Tak, wszystkie ruchy. 

 

Pytanie 7 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 36 wprowadzi dodatkową punktację dot. 

oferowanego rozwiązania. Stosowanie pasków żelowych stanowi pełna możliwość dezynfekcji stołu i 

materacy, natomiast rzepy nie posiadają możliwości dezynfekcji i utrzymania należytej czystości.  Rzepy są 

siedliskiem płynów ustrojowych. 
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Proponujemy punktację: 

Paski żelowe – 10 pkt 

Rzepy – 0 pkt 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przyznanie w tym zakresie 0 - 5 pkt. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 8 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 37 wymaga, aby zapasowy panel sterowania 

posiadał wszystkie funkcję takie jak pilot ręczny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 9 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 38 wymaga, aby pilot bezprzewodowy posiadał 

Informacja o stanie naładowania baterii stołu i pilota na ekranie pilota? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 10 : Czy Zamawiający w części 2 zamówienia, pkt 45 wprowadzi dodatkową punktację dot. nośności 

stołu w każdej dowolnej pozycji. 

Należy promować bardziej wytrzymałe rozwiązania. Wymagane 230 kg to za mało dla prowadzenia operacji 

bariatrycznych. 

Proponujemy punktacje: 

230 – 300kg – 0 pkt 

301 – 350kg – 2 pkt 

351kg wzwyż – 10 pkt 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie 11: Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis w parametrach technicznych w pkt 48: :W przypadku braku 

takiej podpórki należy zwiększyć o 1 szt. podpórki z pozycji 48 „ ma na myśli elementy multifunkcyjnego 

pozycjonera z pozycji 49 i wszystkich pkt tego dotyczących tj. od pkt 49 do pkt 58. Gdy dostawca nie posiada 

takiego multifunkcyjnego pozycjonera otrzymuje 0 pkt i musi dostarczyć dodatkową sztukę podpórki z pkt 48 ? 

Odpowiedź: 

Wystąpiła omyłka pisarska zapis dotyczy dodatkowej podpórki z pozycji 47. 

W pozycjach 50-58 odnośnik powinien dotyczyć poz 49 a nie 50 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

ZESTAW 2 

Stół operacyjny 

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektromechanicznym służącym do 

zasilania wszystkich funkcji elektrycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

2. Pytanie Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w jeden pilot przewodowy z 

wskaźnikiem naładowania baterii stołu oraz z pilotem bezprzewodowym na podczerwień z wskaźnikiem 

naładowania baterii pilota? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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3. tPytanie Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z segmentami oraz ruchami zaprojektowanymi w 

sposób, który nie wymaga stosowania systemu antykolizyjnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej 

stosowanymi podczas operacji, z szybką i intuicyjną regulacją pozostałych funkcji, bez możliwości 

zapisywania pozycji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z materacami mocowanymi do stołu za pomocą 

pinów? Zwracamy uwagę że samoprzylepne paski żelowe oraz rzepów są trudne do dezynfekcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny nie wyposażony w osłonę ramienia z tworzywa 

sztucznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

ZESTAW 3 

Część nr 2 – stoły operacyjne, szt. 3  

Dotyczy zapisów SIWZ, pkt 6.1b  

Pytanie: Czy dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna za 

wystarczające udokumentowane, poparte referencjami należyte zrealizowanie przez oferenta w okresie trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert dwóch dostaw stołów operacyjnych, w tym jedna o wartości brutto 

nie mniej niż 750 000,00 PLN, a druga nie mniej niż 100.000,00 PLN, lub: trzech dostaw stołów operacyjnych, 

w tym jedna o wartości brutto nie mniej niż 750 000,00 PLN i dwie o wartości nie mniej niż 100.000,00 PLN 

każda? Opisane dostawy naszym zdaniem z nawiązką potwierdzają należyte doświadczenie oferenta, a łącznie 

przewyższają też wymóg postawiony przez Zamawiającego w SIWZ pkt 6.1b. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) dla części 2.  

Pytania: 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu, lub o wyłączenie z pakietu 2 

multifunkcyjnego pozycjonera – uchwytu do operacji stawu barkowego (wiersz 49 OPZ)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Pytanie: Dot. wiersza 16 OPZ - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i oceni ilością punktów 5 stół 

operacyjny wyposażony w bezpieczny i efektywny system antykolizyjny, rozpoznający bieżącą konfigurację 

blatu i zatrzymujący ruchy stołu w momencie zbliżającej się kolizji, informując przy tym sygnałem 

akustycznym, przy czym w oferowanym rozwiązaniu wyświetlacz pilota nie ostrzega przed kolizją, a 

informuje jedynie o tym, że dany ruch nie osiągnął swojej wartości granicznej?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym materace mocowane są do 

segmentów blatu za pomocą trzpieni i gniazd? Mocowanie takie jest bardzo pewne, wygodne i łatwiejsze w 

utrzymaniu czystości niż paski żelowe czy rzepy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zasilaniem akumulatorowym 

zainstalowanym wewnątrz, w którym pilot przewodowy nie wyświetla informacji o stanie naładowania 

baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości awaryjnego 

odblokowania w przypadku awarii pompy lub rozładowania akumulatora?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie -

900/+500?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

7. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podgłówkiem regulowanym 

manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokad i pokrętła odpowiadających za poszczególne osie / 

płaszczyzny, tj. mechanizm zapadkowy z blokadami dla regulacji kątowej (+/- 530) oraz mechanizm śrubowy 

(gałka – pokrętło) do regulacji pionowej góra / dół? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny, wydaje się 

też równoważny z OPZ.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

8. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym obsługującym 

wszystkie wymagane w wierszu 22 OPZ funkcje, poza przełączaniem trybów pozycja normalna / odwrócona. 

W oferowanym stole tryb ten przełącza się dedykowanym klawiszem REV (reverse) na panelu sterującym.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny sygnalizujący brak blokady kół 

odpowiednim piktogramem na wyświetlaczu LCD przez cały czas od chwili ich odblokowania, a nie tylko 

przed próbą wywołania zmiany ustawienia stołu? Ponadto, system, od chwili odblokowania stołu, 

automatycznie dopuszcza wykonanie tylko nieznacznych, bezpiecznych zakresów ustawień stołu.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

10. Pytanie: Czy Zamawiający dla wiersza 46 OPZ dopuszcza możliwość uzyskania wypiętrzenia klatki 

piersiowej poprzez odpowiednią konfigurację segmentów przemiennych blatu i ich odpowiednich 

ustawień?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

11. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz ze stołem anestezjologiczną podporę ręki 

(wiersz 47) wraz z dwoma pasami mocującymi, długą na 51,5 cm (pozostałe parametry podpory zgodnie z 

OPZ)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

12. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, czy doszło do pomyłki pisarskiej w wierszu 48 i że zapis w ostatnim 

zdaniu powinien brzmieć: „W przypadku braku takiej podpórki należy zwiększyć o 1 szt. podpórki z 

pozycji 47”.  

Odpowiedź: 

Wystąpiła omyłka pisarska. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz ze stołem operacyjnym – stolika do operacji ręki 

(pkt 61), przeziernego dla promieni RTG, z materacem antystatycznym, o wymiarach 760 x 380 mm bez 

podpory?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

14. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz ze stołem operacyjnym – stolika do operacji ręki 

(pkt 61), przeziernego dla promieni RTG, z materacem antystatycznym, o wymiarach 700 x 300 mm lub 

700 x 500 mm z podporą?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
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15. Pytanie: Dotyczy wiersza 69 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przystawkę do operacji / 

artroskopii kolana z rozsuwem do maksymalnie 250 mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

16. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część 

funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne); 

natomiast inna część elektromechanicznie (zmiana kąta oparcia segmentu pleców, flex / reflex, kątowa 

regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu). Pragniemy 

zauważyć, że napęd elektromechaniczny jest czystszy i mniej awaryjny niż hydrauliczny, jest też stosowany 

w bardziej zaawansowanych konstrukcjach. W oferowanym stole regulacja podgłówka oraz podnóżków w 

płaszczyźnie poziomej (rozchylanie) odbywa się manualnie – zgodnie z OPZ.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 4 

Dotyczy części 2, pozycja 51. 

Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i 

dopuści produkt równoważny pozycjoner zaopatrzony w 3 przeguby umożliwiające swobodne ustawienie 

pozycjonera z blokowaniem mechanicznym w dowolnej pozycji wszystkich przegubów na raz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy części 2, pozycja 52. 

Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i 

dopuści produkt równoważny z możliwością blokowania i odblokowanie uchwytu za pomocą przycisku 

zwalniającego blokadę znajdującego się na urządzeniu lub za pomocą sterownika nożnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy części 2, pozycja 55. 

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga parametru możliwość zamocowania do adaptera przystawki dedykowanej 

do głowicy kamery i możliwość korzystania jako pozycjonera kamery endoskopowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Dotyczy części 2, pozycja 56. 

Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i 

dopuści możliwość zastosowania zestaw stabilizacyjny, wykonany z gąbki z rzepami, przeznaczony do operacji 

barku w pozycji leżakowej oraz bocznej, a także do operacji łokcia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zezwala. 

 

Dotyczy części 2, pozycja 57. 

Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na zmianę treści specyfikacji w zakresie pierwotnych paramentów SIWZ i 

dopuści adaptery umożliwiające szybkie połączenie do odpowiedniej przystawki w zależności od 

wykonywanego zabiegu - 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zezwala. 

 

ZESTAW 5 

Część 2/ Stoły operacyjne (3 szt) – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne i 

funkcjonalne 

Stół operacyjny - 1 szt  

1. Pytanie: Dot. Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza realizowanie funkcji stołu przy pomocy napędu 

elektromechanicznego, zapewniającego większą bezawaryjność, szczególnie ważną w urządzaniach, które 

będą pracowały wiele lat, a jednocześnie jest rozwiązaniem równoważnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

2. Pytanie: Dot. Pkt 20 – czy Zamawiający dopuści regulację segmentów nożnych w jeszcze szerszym czyli 

praktyczniejszym zakresie, bo aż -105 stopni/+90 stopni, regulacji elektromechanicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
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3. Pytanie: Dot. Pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści regulację podgłówka w zakresie -30 stopni / +45 stopni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

4. Pytanie: Dot. Pkt 22 – Czy Zamawiający dopuści przełączanie trybu pozycja normalna/odwrócona poprzez 

panel na kolumnie stołu, co zapewnia większe bezpieczeństwo obsługi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

5. Pytanie: Dot. Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, który ze względu na napęd 

elektromechaniczny, posiada możliwości awaryjnej regulacji tylko odblokowywania podstawy stołu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Pytanie: Dot. Pkt. 43 – Czy Zamawiający dopuści max.wagę pacjenta umożliwiającą użycie stołu w 

dowolnym położeniu o wartości min.225 kg, ze względu na brak w polskich warunkach pacjentów o wadze 

wyżeszej, czyli wartości wyższe nie byłyby wykorzystywane, a co stanowi mniej niż stanowi różnicę 

znikomą, mniejszą niż 2,5% różnicy w stosunku do wymaganych 230 kg? 

Odpowiedź: 

Pytanie nie odnosi się do specyfikacji zamówienia – nr 43 dotyczy sposobu zasilania stołu. 

 

7. Pytanie: Dot. Pkt 88 – Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania zaoferowania wózka na kołach do 

mycia podwozia stołów operacyjnych, ponieważ to rozwiązanie ma uzasadnienie w stołach, w których 

stopa kolumny osadzana jest na posadzce, a nie w przypadku stołów mobilnych, których konstrukcja 

pozwala umyć podwozie bez takiego wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

ZESTAW 6 

Dotyczy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2 zamówienia) 

Pytanie: Pytanie 1 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna dodatkowo 10 pkt. za ocenę techniczną stołu, który 

blokowany jest za pomocą systemu chowania kół w podstawę dzięki czemu stół zachowuje maksymalną 

stabilność podczas przeprowadzenia zabiegów? Jest to obecnie rozwiązaniem najlepszym z dostępnych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do postępowania – jednak bez przyznawania dodatkowej punktacji. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: Pytanie 2 poz. 10 

Czy Zamawiający przyzna 10 pkt. za ocenę techniczną stołu, w którym poszczególne elementy blatu łączone są 

za pomocą systemu hakowego? Jest rozwiązanie najbardziej nowoczesne i bezpieczne które uniemożliwia 

nieprawidłowy montaż elementów blatu oraz jednocześnie wykrywa prawidłowość  i rodzaj założonego 

segmentu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do postępowania - jednak bez przyznawania dodatkowej punktacji. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: Pytanie 3 poz. 15 

Czy Zamawiający zrezygnuje z przyznania punktacji za stół wyposażony w pilot z czujnikiem ruchu? 

Rozwiązanie powyższy promuje jednego wykonawcę i jest niebezpieczne w użytkowaniu, ponieważ istnieje 

ryzyko niepowołanej zmiany ustawienia blatu podczas podnoszenia pilota. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: Pytanie 4 poz. 40 

Czy Zamawiający przyzna również 3 pkt. za ocenę techniczną stołu, w którym istnieje możliwość awaryjnego 

odblokowania stołu do podłoża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: Pytanie 5 poz. 88 

Czy Zamawiający zrezygnuje z przyznania punktacji za stół wyposażony w wózek do mycia podwozia? 

Rozwiązanie powyższy promuje jednego wykonawcę i jest niebezpieczne w użytkowaniu, ponieważ istnieje 

ryzyko uszkodzenia stołu podczas jego podnoszenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1a do 0,5% 

wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1b do 0,5% 

wartości brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w uruchomieniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

3. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1c do 10% 

wartości brutto umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

4. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1d do 0,5% 

wartości brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie terminu naprawy lub wymiany części? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

5. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1e do 50 zł 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1f do 0,3% 

wartości brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

7. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1g do   500 

zł w przypadku nie przeprowadzenia szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

8. Pytanie: Wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisu §10 ust. 3a umowy tak, aby zyskał brzmienie: 

„a) zmiany terminu dostawy towaru, o którym mowa w umowie, w przypadku niezakończenia terminu budowy 

Bloku Operacyjnego, do którego dostarczany ma być Sprzęt, w przypadku wstrzymania przez Instytucję 

Finansującą wypłaty środków, z których Sprzęt ma być zapłacony, a także w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przesunięcie terminu 

realizacji zamówienia z przyczyn, o których mowa w §10 ust. 3a Umowy nie może być interpretowane jako 

opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy i jako takie stanowić podstawy do naliczenia przez 

Nabywcę kary umownej, o której mowa w §9 Umowie.” 
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Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

UWAGA: 
 

Zamawiający podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych) i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 22 lipca 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 04/07/2019 r. 
 

Na podstawie art. 18a pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), prosimy o zwrotne 

potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 
Załączniki: 

- poprawiony załącznik do wzoru mowy - opis parametrów i warunków wymaganych 

 

 

 

 
                dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


