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         Poznań, dnia 29 listopada 2017 roku 

  Oznaczenie sprawy: PN – 48/17 

  Dz.Z.P.48/ 14 /2017 

 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu do realizacji program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego (stół 

zabiegowy, histeroskop, tor wizyjny, dewary z wyposażeniem, mikroskop fluoroscencyjny z 

oprzyrządowaniem wraz z kamerą do mikroskopu) cz. 1 i 2 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ dla cz. nr 1  - stół zabiegowy oraz cz. 2 - 

histeroskop, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część nr 1 – Stół zabiegowy – 1szt. 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 29.12.2017r.? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery „Y” – szerszą na jednym końcu ze 

zwężeniem ułatwiającym dostęp do stołu chirurgowi?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 

podwójne koła zapewniające stabilność i pełną mobilność – koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną 

podstawy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością sterowania awaryjnego wszystkich funkcji z 

dodatkowego panelu sterującego umieszczonego w podstawie stołu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z informacją o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie oraz 

na panelu sterującym umieszczonym w podstawie stołu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka realizowana jest w zakresie od -

58˚ do +26˚ z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla 

anestezjologów? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu zaprogramowanej 

przez użytkownika? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy ręczny z możliwością podłączenia 

z jednej strony kolumny? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który wyposażony jest w duże i wypukłe 

przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali operacyjnej, lecz 

bez dodatkowego podświetlenia, które ze względu na wyżej opisane cechy nie jest konieczne? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego, tym samym bez informacji 

wymienionych w lp. 16? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym udźwigu na poziomie 350kg? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pakiet 2, pkt. 10 
 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie mobilnego stojaka na kółkach, spełniającego wszystkie 

wymagania Zamawiającego, nie podlegającego ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679)  i nie 

objętego deklaracją zgodności? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za niedostarczenie przedmiotu umowy w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 do wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu 

umowy, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


