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-

st6t operacyjny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
22010 r.Dz. U. Nr ll3,poz.759 ze zm.),udzielam wyjaSnieri na zadane pytania:

(tj.

PYTANIE NR 1: dotyczy pkt2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania blat stolu nie posiadajqcy segmentu siedziska
dzielonego, kt6rego jedna z czqici stanowi zintegrowane wypiqtrzenie nerkowe? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowqniq st6l operacyjny przezierny dlct promieni RTG na
szerokoici 420 mm? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ
PYTANIE NR 3: dotyczy pkt 3
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6t operacyjny nie posiadajqcy mozliwoici odwrotnei
kon/iguracji blatu - zmiany segmentu podn62ka z podgl6wkiem? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 4: dotycry pkt 5
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny posiadajqcy dwa niezqleLne od siebie
systemy napqddw. System awaryjny mechaniczny realizowany za pomocq wyjmowanej korby
indywidualnie dla kaZdej regulacji stolu? "
ODPOWIEDZ
Zs.odnie zSIWZ.
PYTANIE NR 5: dotyczy pkt 6
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny posiadajqcy awaryine sterowanie
mechaniczne dla regulacji kqta segmentu plec6w, wysokoici blatu, przechyl1w bocznych i
wzdluLnych blatu, przesuwu wzdluZnego? "
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ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 6: dofyczy pkt

7

,,Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania st6l operacyjny o dlugoici 2000 mm? "

ODPOWIBDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 7: dotyczy pkt 8
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania stdl operacyjny o calkowitej szerokoici blatu stolu
wraz z listwami bocznymi do mocowania akcesori6w 560 mm i calkowitei szerokoici blatu hez
listew bocznych 500 mm? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 8: dotyczy pkt 9
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowqnia stdl operacyjny o zalcresie regulacji wysokoSci nie
liczqc materac6w 660 mm - 1160 mm. Proponowany zalcres regulacji jest szerszy nii wymagany
przez Zamowiajqcego."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 9: dotyczy pkt

10

,,Co Zamawiajqcy rozumie pod sformulowaniem "w pozycji odwr6conej? "

ODPOWIEDZ
Ulo2enie pacjenta w pozycji odwr6conej polega na mozliwoSci wymiany segment6w glowowych i
noZnych i tym samym uloZenie pacjenta na dole w pozycji odwrotnej do zabiegu operacyjnego.

PYTANIE NR 10: dotycry pkt

11

,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania st6l operacyjny o zalvesie regulacji oparcia plecdw w
zalvesie -40" do 80"? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 11: dotyczy pkt 12
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny o zalvesie regulacji podgl|wka w
zalvesie -90o do 40"? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 12: dofycry pkt 16
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny o zakresie regulacji podn62k6w w
zakresie -90" do I5"?"
ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 13: dotyczy pkt 17
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania stdl operacyjny
wykonywanq z pilota dla :

z

elekrromechanicznq regulac.lq

- kqta nachylenia segmentu plecdw,
- kqta nachylenia segmentu siedziska,
- wysokoici blatu,
- przechyl6w bocznych blatu,
- przechylfw wzdluinych anty i Trendelenburga,
- przesuwu wzdlu|nego blatu
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pozycii programowalnej FIex uzyskiwanej jednym przyciskiem,
pozycji programowolnej Chair uzyskiwanej jednym przyciskiem,
- pozycji programowalnej "0" (poziomowania blatu) uzyskiwanej jednym przyciskiem? "
-

-

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 14: dotyczy pkt 19
,,Czy Zamawiaiqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny posiadajqcy przesuw wzdluiny 400

mm? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 15: dotyczy pkt22
',Czy Zamawiajqcy dopu1ci do zaoferowania st6l operacyjny nieposiadaiqcy antykolizyjnego

sytemu sensor6w? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 16: dotyczy pkt 23
,'Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l operacyjny o dopuszczalnym obciqieniu
kazdej pozycji s-tolu a 300 kg w uloieniu horyzontalnym blatu?,'
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 17: dotyczy pkt24
,,Czy Zamawiaiqcy dopuici do zaoferowania fotetik chirurga
tec

o

250 kg w

nastgpujqcych parametrach

hni c z no - uZy t kow y c h :

- taboret z ergonomicznym oparciem, oparcie z regulaciqwysokoici,
- olo"qgle tapicerowane siedzisko o irednicy 350 mm,
- podstawa piqcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej z k6lkami o irednicy 50 mm,
blokadq
- siedzisko podnoszone hydraulicznie pedalem noinym z obrqczqpod nogi,
- zakres regulacji 490 - 630 mm? "

cJwa

kola z

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 18: dotyczy pkt 2
,,Czy Zamawiajqcy lp. 2 dopuici do zaoferowania st6l z blatem min 5 segmentowym bez clzielonego
segmentu siedziska ze zintegrowanym wypietrzeniem nerkowym? tVypietrzenie nerkowe posiada
dzielony segment plecdw. "
ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE NR 19: dotyczy pkt 2
,,Czy Zamawiajqcy lp. 2 dopuici do zaoferowania st6l przyzierny dla promieni RTG na szerokoici
380 mm?

"

ODPOWIEDZ
Zsodnie zSIWZ.

PYTANIE NR 20: dotyczy pkt 5
,,Czy Zamawiajqcy lp 5 dopuici do zaoferowania stol z alternatywnym napqdem hydraulicznym z
niezale2nym zasilaniem od uHadu podstawowego, posiadajqcy identyczne.funkcie jak uzyskiwane z
pilota przewodowego? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
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PYTANIE NR 21: dotyczy pkt 6
,,Czy Zamawiajqcy lp.6 dopulci do zaoferowania st6l z awaryjnym sterowaniem hydraulicznomechanicznym podanychfunkcji, jednak bez regulacji kqta segmentu n6g'? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 22: dotycry pkt 8
,,Czy Zamawiajqcy lp.8 dopuici do zaoferowania stdl z calkowitq szerokoiciq blatu wraz z
listawmai bocznymi do mocowania akcesori6w 560 mm, calkowitq szerokoSciq blatu bez lisht,e
bocznych 500 mm? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 23: dotyczy pkt 11
,,Czy Zamawiajqcy lp.I I dopuici do zaoferowania stdl regulacjq oparcia plecdw w zakresie -35" do
+75"? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 24: dotycry pktl2
,,Czy Zamawiajqcy lp.l2 dopuici do zaoferowania stdl regulacjq oparcia podglowka w zakresie 45" do +45"

?

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

PYTANIE NR 25: dotyczy pkt 16
,,Czy Zamawiajqcy lp.l6 dopuici do zaoferowania st6l regulacjq kcya odchylenia podnLzkdw
zakresie -90'do +20o? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 26: dotyczy pkt 17
,Czy Zamawiajqcy lp.l7 dopuici do zaoferowania
wykonyw anq z pilota nastqpuj qcyh funcj i :

st6l z

elektrohydraulicznq regulaciq

kqt nachylenia segmentu plecdw
kat nachylenia segmentu siedziska
wy s o ko i t s e gme ntu wypi qtrz eni a ner kow e go
wysokoit blatu
przechyl boczny blatu
przechyl wzdluLny anty i Trendelenburga
pozycja programowalna Flex uzyskiwana jednym przyciskiem? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

PYTANIE NR 27: dotycry pkt 19
,,Czy Zamawiajqcy Lp.19 dopuici do zaoferowania st6l z przesuwem wzdluLnym 300 mm ? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 28: dotyczy pkt 19
,,Czy Zamawiajqcy lp.l9 dopufci do zaoferowania st6l z szerokoiciqblatu nie uwzglqdniaiqc listew
na akcesoria i konstrukcii blqtu 380 mm? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
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PYTANIE NR 29: dotyczy pkt22
,,Czy Zamawiajqcy 1p.22 dopu1ci do zaoferowania stdl bez antykolizyjnego systemu sensorriw z
wizualnym wskainikiem? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 30: dotyczy pkt 23
,,Czy Zamawiajqcy |p.23 dopuici do zao.ferowania st6l z dopuszczalnym obciqzeniem 250 kg? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR

31

,,Czy Zamawiaiqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacy.iny,
w kt6rym laweczkq nerkowq uzyskuje siq za pomocq dodatkowego wyposaienia montowanego do
stolu, ktdrej regulacja wykonywana jest za pomocq mechanizmu korbowego? Pctramer,r ten
nieznacznie r6ini siq od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametr|w funkcjonalnych ani
u2ytkowych stolu. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 32
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania stdl operacyjny elektrohydrauliczny nie posiadajqcy
alternatywnego napqdu hydrauliczno - mechanicznego? St6l posiada dwa niezwykle wydaine
akumulatory, ktdre pozwalajq na wykonywanie czynnoici medycznych na zasilaniu awaryjnym
nawet przez kilka dni."

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 33
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacy.jny o
dlugoici 2350mm? Takie ronvicpanie zapewnia duzqfunkcjonalnoit stolu i wykorzystanie go do
operacji pacjentdw o wyLszym wzroicie. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 34
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania stdl operacyjny, w ktdrym zakres regulacji wysokolci
wynosi 650 * l}l)mm? Parametr ten nieznacznie r62ni siq od wymaganego i nie powoduje
pogorszenia wlaSciwoSci funkcjonalnych ani u2ytkowych stolu. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 35
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacy.iny,
w kt6rym uzyskanie najnizszego ulozenia pacjenta w pozycji odwr6conej wynosi 65Tmm? Parametr
ten nieznacznie r62ni siq od wymaganego i nie powoduje pogorszenia wlasciwoici.funkcionalnych

ani uiytkowych stolu. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 36
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny stdl operacyjny,
w kt6rym regulacja segmentu oparcia plec1w odbywa siq w zalcresie -3.to + 70"? Parametr ten
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nieznacznie roZni siq od wymaganego
uZytkowych stolu. "

i

nie powoduje pogorszenia wlaiciwoici funkcjonalnych ani

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 37
,,Czy Zamawiaj4cy dopuSci do zaofercwania wysokiej jakoSci elektrohydrauliczny st6l operacyjny,
w kt6rym regulacja segmentu glowy odbywa siE w zakresie -58o + 26"? Parametry te nieznacznie
roZniqsig od wmaganych i nie powoduj4pogorszenia funkcjonalnoici stolu."
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 38
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyjny,
w ktdrym regulacia przechylu bocznego odbywa siq w zalcresie -17"/+17"? Parametr ten
nieznacznie r6zni siq od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametr|w .funkcjonalnych ani
uzytkowych stolu. "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 39
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyjny,
w kt6rym zalcres regulacji kqta odchylenia podndzkdw wynosi -90"+90"? Parametr dodatniego
odchylenia jest znacznie lepszy od wymaganego co zwiqksza wlasciwoSci.funkcjonalne i uZytkowe

"
ODPOWIEDZ

slolLt.

Tak.

PYTANIE NR 40
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyiny
nieposiadajqcy regulacji kqta nachylenia segmentu siedziska? Parametr ten nieznacznie odbiega od
wymaganego i nie wplywa znaczqco na.funkcjonalnoit stolu. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

41

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zooferowania wysokiej jakoSci elektrohydrauliczny stdl operctcyjny
nieposiadajqcy regulacji kqta nachylenia segmentu kazdego podndzka indywidualnie bezpoirednio
z pilola, natomiast istnieje taka mo2liwoit za pomocq sprQzyny gazowej? Parametr ten nieznacznie
odbiega od wymaganego jednak spelnia adelo,uatnqfunkcjq. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 42
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyjny
nieposiadajqcy moZliwoici ustawienia stolu w pozycji ,,.flex" i ,,reflex" za pomocq jednego
przycisku? Pozycje te mogq zostat osiqgniqte poprzez wykorzystanie kilku dostqpnych .funkcji
dlatego teZ, brak tego parametru nie powoduje pogorszeniafunkcjonalnoici stolu."

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 43
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania wysokiej jakoSci elektrohydrauliczny stdl operacyjny
nieposiadajqcy mo2liwofci samo-poziomowania siq podstawy stolu do nier6wnoici podlogi.
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Parametr ten nieznacznie odbiega od wymagqnego
stolu. "
ODPOWIEDZ

i

nie wplywa znaczqco na .funkcjonalnoit

Nie.

PYTANIE NR 44
,,Czy Zamawiaiqcy dopuSci do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyjny
nieposiadajqcy moiliwoSci ustawienia stolu w pozycji programowalnej Chair. Parametr ten
nieznacznie odbiega od wymagctnego i nie wplywa znaczqco nafunkcjonalnolt stolu. "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

PYTANIE NR 45
,,Czy Zamawiaiqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakolci elektrohydrauliczny st6l operacyjny,
w ktfrym przesuw wzdluzny realizowany jest elektrycznie i wynosi 300mm. Jest to parametr
wystarczajqcy aby zapewnit dostqpnoit ramienia C."
ODPOWIEDZ
Zsodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 46
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania wysokiej.jakoici elektrohydrauliczny stdl operacyiny,
wyposahony w antykolizyjny system sensordw bez wizualnego wskainika? Parametr len nieznacznie
odbiega od wymaganego i nie wplyua znqczqco nafunkc.jonalnoi| stolu. "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 47
,,Czy Zamawiaiqcy dopuici do zaoferowania wysokiej jakoici elektrohydrauliczny st6l operacyjny,
kt6rego dopuszczalne obciqienie wynosi 351kg, natomiast w przy wykorzystaniu funkcji prruiu.u
dopuszczalne obciqzenie wynosi 25)kg. Parametr ten nieznacznie r6zni siq od wymaganego. "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 48
,,Czy Zamawiaiqcy dopuici st6l operacyjny
horyzontalnej. "

o

dopuszczalnym obciqieniu 150

kg

*

pozyc.ii

ODPOWIEDZ
Zgodnre zSIWZ.

UWAGA:
W zwi4zku z koniecznoSci4 udzielenia wyjaSnieri w ustawowym terminie, Zamawiajqcy zmienia
termin skladania ofert na dzien 10.05.2011 r do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbEdzie sig o
godzinie I 1:00.
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