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Projekt pn.   „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 

 

 

Dotyczy:  Dostawa systemu stabilizacji głowy do zabiegów chirurgicznych oraz zestawu neurochirurgicznego do 

chirurgii kręgosłupa na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka”. 

Znak postępowania A.I.271.1.7.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania 

od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez 

Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytania:  

 „SYSTEM STABILIZACJI GŁOWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH” 

 

Czy zamawiający dopuści kompletny system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych 

typu Mayfield odpowiadający wymaganemu w opisie przedmiotu zamówienia  pod względem 

funkcjonalnym, zawierający: 

 Urządzenie podpierające i mocujące, umożliwiające przyłączenie klamer czaszkowych i systemów 

podparcia czaszki do stołu operacyjnego. Wykonane z wysokiej jakości stopów o powierzchni nie pokrytej 

teflonem lub innymi tego typu powłokami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Łącznik do uchwytu bazowego wyposażony w sprężynujący kołek dociskowy, którego zadaniem jest 

kasowanie wszelkich luzów montażowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Klamra czaszkowa zapewniająca trzypunktową,  sztywną fiksację czaszki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

 Stalowe  kolce do mocowania czaszki, wielokrotnego użytku dla dzieci  – 3 szt. (2 komplety). 

Odpowiedź:  

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ (nie dotyczy dzieci). 

 

 Specjalny adapter do stołu operacyjnego służący do montażu uchwytu bazowego do szyny bocznej 

stołu. Umożliwia montaż do szyny bocznej w szerokościach: od 54,3cm do 62 cm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 

 

ZESTAW 2 
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Część 2/ Zestaw neurochirurgiczny do chirurgii kręgosłupa – 1 komplet. 

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie również najwyższej jakości systemu renomowanego producenta 

(……….) uwzględniając poniższe dopuszczenia:  

Zwracamy uwagę na fakt iż poniższe dopuszczenie umożliwi zaoferowanie systemu który pozwala na pracę 

w normalnej temperaturze sali operacyjnej (zwykle 20°C) przy 60 000 obr./min przez czas nieokreslony? 

 

Pytanie:  

1 Napęd szybkoobrotowy - 1 szt. 

 

Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały) 

Prosimy o dopuszczenie systemu z napięciem zasilającym napęd wynoszącym 48 V? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm 

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta  z nowoczesnym napędem o 

maksymalnym momencie obrotowym 42 mNm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Maksymalna moc: 350W 

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z nowoczesnym napędem  o 

mocy maksymalnej min. 160 W. Jednoczesnie zwracamy uwagę na fakt iż proponowane rozwiązanie oferuje 

pełną moc swoich możliwości dostosowanych do zastosowań zarówno w obrębie głowy, kręgosłupa i 

zabiegów osteotomii.? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie:  

Średnica kabla zasilającego napęd min. 5 mm 

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z  

średnicą kabla zasilającego napęd min. 3.5 mm. ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

3 Konsola sterująca - 1 szt. 

 

Interfejs użytkownika w języku polskim 

Prosimy o dopuszczenie systemu z intuicyjnym obrazkowym interfejsem użytkownika w języku angielskim. 

Instrukcja obsługi, kody błędów w języku polskim? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie:  
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Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8 cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. 

kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy 

Prosimy o dopuszczenie systemu z dotykowym kolorowym wyświetlaczem  LCD o przekątnej 21 cm 

rozdzielczość  min. 640x480 pikseli,  min. kąt widzenia 170º  ponadto wyświetlacz oferuje wysoki kontrast, 

widoczność w całkowitej ciemności? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o 

wydajności w zakresie: 0 - 300 ml/min. 

Prosimy o dopuszczenie systemu z zintegrowanymi 2 pompami perystaltycznymi o wydajności do min. 

100ml/min każda współpracującymi z systemami drenów jednorazowych o wskazanej i większej wydajności.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego 

Prosimy o dopuszczenie systemu z możliwością sterowania wydajnością pompy perystaltycznej zarówno z 

poziomu konsoli jak i z poziomu dedykowanego pilota sterującego funkcjami pomp. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia 

skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi 

Prosimy o dopuszczenie systemu z kolorowym/ graficznym oznaczeniem gniazd przewodów napędów i 

sterowników nożnych – konsola automatycznie rozpoznaje podłączony system- napęd/sterownik/Shaver/piły 

itd...? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

4 sterownik nożny - 1 szt. 

 

Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem. Możliwość programowania funkcji 

wszystkich przycisków 

Prosimy o dopuszczenie systemu z specjalnie dedykowanym podświetlanym sterownikiem nożnym – cztery 

przyciski + uchwyt do przenoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności) ? 

Sterownik obsługuje  następujące funkcje : 1. zmiana kierunku obrotów, 2. zmiana napędu, 3.  zmiana 

rodzaju przyśpieszenia  tj. 0 -1 oraz zmiana płynna 4. Zmiana. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy 

Prosimy o dopuszczenie systemu z  głównym przyciskiem sterownika nożnego wyposażonego dodatkowo w 

uchylną platformę umożliwiającą min. przenoszenie sterownika?     

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

 

Pytanie:  

Długość przewodu min. 4 m. 

Prosimy o dopuszczenie systemu z  przewodem sterownika  nożnego o długości min. 3.4 m ?    

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

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

umowy „OPIS PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH”. 

         

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.4. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 2 lipca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 31/05/2022 r.  
 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 

 


