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Do:
Wy konawcy postQpowania o udzielenie
zamdwienia p ublicznego

DOTYCZY: I przetargu

nieograniczonego nr TP-231/3/PN l79l20l I

-

st6t operacyjny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
z 2010 r. Dz. U. Nr 1 13, poz. 7 59 ze zm.), udzielam wyj aSnieri na zadane pytania:

(tj.

PYTANIE NR I
,,Czy Zamowiajqcy dopuici do udzialu w postpowaniu st6l operacyjny inny nii wyrainie opisany st6l operacyjny
Operon D850 produkowany przezfirmq Berchtold, dystrybuowany na terenie RP wylqcznie przezfirmq,,KONKRET"
Dagmara Fik, ul. Dworcowa I5A, 86-200 Chelmno?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

2

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postQpowaniu stdl operacyjny w konfiguracji:

.
.
.
.
.

segment podgl6wka
segment plec6w g6rny
segment plec1w dolny

niedzielony segment siedziska

z

funkcjqflex/reflex pelniqcqrolq wypigtrzenia nerkowego

segment podn6aka dzielony wzdlu2nie?

"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

3

,,Czy Zamawiajqcy dopulci do udziqlu w postQpowaniu st6l operacyjny o szerokoici:
. calkowitej blatu rdwnej 560mm
. szerokoici blatu bez szyn bocznych r6wnej 540 mm

t

szerokoici okna przeziernego dla promieniowania RTG r6wnej 385

po stronie glovvy i

350

po stronie

n6g

"
ODPOWIEDZ
pacjenta?

Tak.

PYTANIE NR

4

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postQpowaniu st6l operacyjny bez wydzielonej sekcji wypiqtrzenia nerkowego
jednak z mo2liwoiciq uzyskania wypiqtrzenie poprzez zastosowanie funkcji flex/reJlex. Proponowane rozwi4zanie .iest

lepsze ni2 oczekiwane gdy2 z polqczeniu

z moiliwoiciq instalacji segment1w glowy i n6g po obu stronach stolu
w obrqbie klatki piersiowej/jamy brzusznej lub w obrqbie

(wymiennie) umo2liwia uzyskania wypiqtrzenia
talii/miednicy. "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

5

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postQpowaniu st6l operacyjny z zactwansowanym systemem hydraulicznego
s t er ow ani a aw aryj ne go funkcj am i s t o lu :
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. wysokoiciq blatu
. przechylami bocznymi
. pozycjq Trendelenburga i onty-Trendelenburga
t kqtem uniesienia oparcia plec1w
. blokowanie i odblokowanie stolu
.

pozycjaflex i reflex?
Oferowany system pozwalana na uzyskqnie ww. ruch6w blatu stolu poprzez wybranie odpowiednie.j funkc.ji na
sterowniku stolu umieszczonym na kolumnie stolu oraz pompowanie noZnqpompq."

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

6

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialuw postpowqniu st6l operacyjny z regulacjqwysokoici blaluw zakresie
I 143 mm w obu pozycjach (normalnej i odwr6conej)? "

68 1-

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

7

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postpowaniu st6l operacyjny z elektrohydrauliczncl regulacjq kqta oparcie
plecdw w zakresie -90" do +90o? Jest to zakres lepszy od oczekiwanego. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

8

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postQpowaniu stdl operacyjny z rQcznq regulacjq kqta odchylenia podn6zk6w
w zakresie -90o do + I 5o? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR

9

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postpowaniu st6l operacyjny z elektrohydraulicznqregulac.jqwykonywanqz
p

iI

ot

a

n ast

qpuj qcy c h funkcj i :

. kqta nachylenia segmentu plec6w,
'. wysokoici blatu,
przechyl6w wzdluinych anty i Trendelenburga,
. blokady stolu do podloia
. pozycjiJlex/reflex
. poziomowanie blatu stolu

.

z elektromechanicznq regulacjq przesuwu wzdlu2nego? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR IO
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w posteltowaniu st6l operacyjny z pozycjqfelx/reflex
pamiqci pozycji blatu przy uzyciu wiqcej ni/ iednego przycisku? "

i chair przyw,ollwanymi

z

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

II

,,Czy Zamm.uiajqcy dopuici do udzialu w postpowqniu st6l operacyjny przystosowany do wsp6lpracy z ramieniem typu
C jednak z innym ni2 tunel systemem mocowania kaset RTG? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

12

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postQpowaniu st6l operacyjny z systemem anQkolizyinym zapobiegajqcym
kolizji poszczeg6lnych segment1w blatu bez kontroli otoczenia stolu? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

13

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu,re postepowaniu st6l operacyjny o udiwigu w pozycii centralnei blatu r6wnym
500kg i 270 w ka2dej innej mo2liwej do uzyskania pozycji blatu? Opisany udiwig iest charakterystycznq cechq stol6w
Operon z serii 800."

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
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PYTANIE NR

15

,,Prosimy Zamawiajqcego owydluienie czasu reakcji serwisu do 48h od daty zgloszeniaw dni robocze."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wydluZa czas reakcji serwisu do 48h od daty zgloszenia w dni robocze.

PYTANIE NR

16

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na rezygnacjq z koniecznoici dostarczenia sprzqtu zastQpczego w przypadku naprawy
wydtu2ajqcej siq ponad Wznaczony termin? Obowiqzek taki ciq2qcy na wykonawcy powoduje, i2 zobowiqzany jest on
do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzetu bqdqcego przedmiotem umowy a jego koszty uwzglqdnic w

cenie o/brty. Rezygnacja
finansowym."

z

tego zapisu pozwoli wykonaucy przedstawit ofertq najkorzystniejszq pod

wzglqdent

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

17

,,Prosimy Zamawiajqcego o wydlu2enie terminu nqprqwy sprzetu do 7 dni, w przypadku, gdy nie bqdzie konieczne
sprowadzenie czqici zamiennych z zagraniqt i 14 dni, w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznoit."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wydlula termin naprawy
zamiennych zzagranicy

PYTANIE NR

sprzQtu do 7 dni

w przypadku, gdy nie bgdzie konieczne sprowadzenie

i l4 dni, w przypadku, gdy zaistnieje

czQSci

taka konieczno5i.

18

,,Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjq $2 ust 4 wzoru umowy w nastqpujqcy spos6b: ,,Maksymalna iloic napraw
gwarancyjnych tego samego elementu/podzespolu sprzQtu uprawniajqca do wymiany tego elementu/podzespolu na
nowy - 3 naprawy".

ODPOWIEDZ

$2 ust 4 wzoru umowy otrzymuje

brzmienie: ,,Maksymalna

iloSi napraw

gwarancyjnych tego samego

elementu/podzespolu sprzgtu uprawniajqca do wymiany tego elementu/podzespolu na nowy

PYTANIE NR

-

3 naprawy"

19

,,Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjq $4 ust. I pkt 3) wzoru umow w nastqpujqcy spos6b: ,,odstqpienia od umowy
przez Kupujqcego z przyczyn okreilonych w S5 * w wysokoici I0'% wartoici brutto umowy".

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie zmienia zapisu $4 ust.

I pkt 3) wzoru umowy

PYTANIE NR 20
,,Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjq $5 pkt 2) wzoru umow)) w nastqpujqcy spos6b: ,,op6inieni.e w dostawie
przedmiotu umowy powyiej 30 dni"
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie zmienia zapisu $5 pkt 2) wzoru umowy

PYTANIE NR

21

i wymaga, aby do lcpzenie segment1w stolu odblnvalo siq przy pomocy niezawodnego i
bezpiecznego systemu szybkozlcpczek zabezpieczonych dodatkowo systemem irubowym? Przy wymaganej obciqialnolci
stolu oraz intensyvnej eksploatacji istnieje potrzeba zapewnienia bezwzglqdnego bezpieczehstwa pacienta oraz
personelu. Zastosowanie mechanizm6w Srubowych do zabezpieczenia polqczenia elementdw stolu w pelni zabezpiecza
przed szybszym wyeksploatowaniem, co gwarantuje pelne bezpieczefistwo pacjenta i personelu. System mechanizm6w
irubowych jest rozwiqzaniem bezpieczniejszym pod wzglqdem higienicznym, stabilniejszym i bardziei niezawodnym't,
por6wnaniu od wymaganego. "
,,Czy Zamawiajqcy dopuici

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza, aby do l4czenie segment6w stolu odbywalo siE przy pomocy niezawodnego
sy ste mu szybkozlqczek zab ezp ie c zonych do datko wo sy ste m e m Srub o wym.

i bezpiecznego

PYTANIE NR 22
,,Czy Zamawiajqcy dopuszczo i wymaga zaoferowaniq stolu operacyjnego o napqdzie elektro-mechanicznym,
wyposa2onym w system awaryjny realizowany przy pomocy dodatkowego akumulqtora? Rozwiqzanie to iest
r6wnowa2ne q nawet lepsze od wymqganego. Zastosowanie zespolu silnik1w elektrycznych iesl rozwiqzaniem du:o
lepszym w porfwnaniu z wadliwym lrydraulicznym zabezpieczanym przy pomocy pompy noznei. 14/ napqdzie elektromechanicznym , podczas ewentualnej awarii nie istnieje ryzyko rozlania siq czynnika hydraulicznego i powaznegt'
zabrudzenia sali operacyjnej z uwagi na brak takiego czynnika hydraulicznego. Rozwiqzanie napqdu elektro'
mechanicznego wraz zabezpieczeniem w postaci dodatkowego akumulatora zapewnia r6wnie2 stabilnieiszq pracq stolu
c

o gw ar ant uj e

b e zw z g l gdn

e

b e zp

ie

cz

e

ris tw o p a ci

e

n t a.

"

ODPOWIEDZ

75-581 Koszql in, ul. Chqlubihskiego 7

ZamawiajEcy dopuszcza zaoferowanie stolu operacyjnego o napgdzie elektro-mechanicznym, wyposazonym w system
awaryj ny r ealizow any przy pomocy dodatkowego akumu I atora.

PYTANIE NR 23
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania przesuw wzdlu2ny o wartoici 300mm gwarantujqcy w pelni dostqpnoit
ramienia C na calej dlugoici blotu bez koniecznoici repozycjonowania pacjenta? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 24
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania r6wnowa2ny slstem sensor1w uniemoiliwiajqcy uszkodzenie blatu lub
otoczenia bez wskainika wizualnego? System ten blokuje dostqp do funkcji stolu, kt6re moglyby uszkodzit blat a
mo2liwoSt ewentualnych kolizji sygnalizowane sq za pomocq sygnalu diwiqkowego. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 25
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania st6l, kt6rego obciq1enie jest 450 kg, ale ze wzglqd1w bezpieczeristwa
producent celowo ograniczyl noinoi| stolu przy ekstremalnych pozycjach do 250 kg ze wzglqdu na bezpieczefistwo
pacjenta i personelu. StabilnoSt stolu w malt:symalrytch wychyleniach zostaje ograniczona gdyi sily dzialajqce na hlat
oraz caly st6l mogqprowadzit do jego wwr6cenia."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 26
,,Prosimy o potwierdzenie, 2e zapis ,,..segment siedziska dzielony ze zintegrowanym wypiqtrzeniem mostkowym.." jest
poprawnym zapisem. I(szystkie znane nam stoly operacyjne posiadajqwypiqtrzenie mostkowe w czpici plecriw. Jeili
jest to blqdny zapis prosimy ojego wykreilenie."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 27
,,Czy Zamawiajqcy dopuici i wymaga, aby zaoferowany st6l, posiadal ,,wypiqtrzenie mostkowe" realizowane przez
.funkcjqflex/reJlex za pomocqjednego przycisku na pilocie? Rorwiqzanie to jest bardziej komfortowe, gdyi umoiliwia
dowolne pozycjonowanie pacjent6w niezaleLnie od technik operacyjnych oraz specjalnoici."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza, aby zaoferowany st6l, posiadal ,,wypiqtrzenie mostkowe" realizowane przez funkcjE
flex/reflex za pomocq jednego przycisku na pilocie.

PYTANIE NR 28
,,Czy Zama,uiajqcy dopu{ci do zaoferowania zagl6wek o zakresie regulacji

+/-

55"? Taki zakres regulacii ogranicza dr,

minimum uszkodzenie czqici odcinka szyjnego pacjenta podczas natychmiqstowej koniecznoSci zastosowania
intubacii. "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 29
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania zqkres regulacji podn62k6w +/- 90"? Taki zakres minimalnie odbiega od

wymaganego."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 30
,,Czy Zamawiajqcy dopuszcza
e

Ie

ktr o-me c hani czni

e

?

"

i

wymaga, aby wszystkie regulacje stolu wymienione w poz. 17. byly wykonywane

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza, aby wszystkie regulacje stolu wymienione

w poz. 17. byly wykonywane

elektro-

mechanicznie.

PYTANIE NR 3I
,,W nowoczesnych stolach operqcyjnych zrezygnowano z tej funkcji poniewa2 zdecydowana wiqkszoi1 sal operacy.inych
jest wyposaiona w podlogi o r6wnej powierzchni, kt1rej rdinica w poziomach nie przekracza l}mm na przestrzeni lm.
Jeili zqtem r6Znica w poziomach powierzchni nie przekracza wyi. wym. rdinic to zapytujemy czy Zamawiajqcy dopuici
do zaoferowania st6l bez funkcji samo-poziomowania? "

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE NR 32
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowsnia st6l operacyjny bez programowalnej funkcji Chair? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 33
,,Czy Zamm.uiajqcy zgodzi siq na wylqczenie pozycji nr 24 do osobnego pakietu? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR34
,,Czy Zamawiajqcy w pozycji

nr 24 dopuici do zaoferowaniq

Taboret

z

hydraulicznq regulacjq wysokolci, z

ergonomicznym oparciem, oparcie z regulacjq wysoko:ici, okrqgle tapicerowane siedzisko o irednicy 350 mm,
podstawa piqcioramienna Wkonana ze stali nierdzewnej z kolkami o irednicy 50 mm, dwa kolka z blokadq wyr6b
posiada znak CE, wymiary zewnQtrzne: 560x560x490/630 nm siedzisko podnoszone hydraulicznie (pedalem noznynt) z
obrqczqpod nogi, dopuszczalne obciq2enie: I 35 kg ?"

ODPOWIEDZ
Tak.

DYRq,

SzPitata Woiewo

Kondtaszewski
bR. ned' Andrzei
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