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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 
leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku 
operacyjnego 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, 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, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

Część nr 7: Lampy operacyjne – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada 

systemu centralnego doświetlenia pola operacyjnego, jednakże cały zestaw zapewni sumaryczne natężenie światła 

na wyższym poziomie od wymaganego tj. 320 000 lux (160 000 lux dla kopuły głównej i 160 000 lux dla kopuły 

satelitarnej)? Oferowana lampa posiada wysokiej jakości parametry świetlne, a innowacyjna technologia HD-LED 

sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na 

całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy zapobiegając zakłóceniom widoczności mogącym 

wystąpić przy nieregularnym oświetleniu wywołanym przez doświetlanie centrum pola.   

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola oświetlanego dla kopuły 

głównej w zakresie od 15 do 32cm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 10) 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola oświetlanego dla kopuły 

satelitarnej w zakresie od 15 do 32cm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 11) 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w jeden uchwyt do pozycjonowania 

oprawy umieszczony na części zewnętrznej oprawy? Oferowana lampa posiada czaszę o kompaktowych wymiarach 

(48cm) z tego względu nie ma potrzeby stosowania większej ilości dodatkowych uchwytów, gdyż pozycjonowanie 
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lampy jest intuicyjne i bezwysiłkowe. Takie rozwiązanie w połączeniu z czaszą o niewielkiej średnicy i odpowiednim 

profilu gwarantuje brak zakłóceń przepływu nawiewu laminarnego. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw na poziomie 

Ra≥95? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Część nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery „Y” – węższą w części 

centralnej ułatwiającą dostęp do stołu chirurgowi; szerszą na jednym końcu gwarantującą najwyższą stabilność 

stołu podczas zabiegu?  

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 6) 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła z czwartym 

pojedynczym kołem kierunkowym? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu bez szyn bocznych wynoszącej 

550mm? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 9 

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

jednej strony kolumny? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem zdalnego sterowania, który wyposażony jest w 

duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w 

zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia ani wyświetlacza ciekłokrystalicznego, które ze 

względu na wyżej opisane cechy nie jest konieczne? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym w 

podstawie stołu z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem jednej funkcji – panel zabezpieczony jest 

osłoną przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji?  

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 16) 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o grubości 75mm? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 13 

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

pilocie zdalnego sterowania?  

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 23) 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materacy w zakresie od 

650 do 1010mm (blat w pozycji horyzontalnej)? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 24) 

 

Pytanie nr 15 

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

zaprogramowanej przez użytkownika? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Załącznik do wyjaśnień stanowi:   

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7  – po zmianach 

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8  – po zmianach 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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