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SPZOZ . NL . 2015 . 
Kędzierzyn-Koźle,  06.07.2015r.  

1183 

Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 
Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę i montaż stołu operacyjnego dla 
SPZOZ Kędzierzyn-Koźle, NL.2015.1101 – wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia treść ogłoszenia                    
o zamówieniu sygn. NL.2015.1101: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21.08.2015r? Przedmiotem 

zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego 

produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z wyborem funkcji sterowanych nożnie              

z poziomu zintegrowanej rączki w blacie (rozwiązanie ukazane na zdjęciu poniżej)? Jest to rozwiązanie łatwiej 

dostępne i bardziej intuicyjne. Operator nie musi schylać się pod blat aby uzyskać dostęp do wybranych funkcji. 

 

 
(zdjęcie poglądowe) 

                Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie 

od -30o do +65o? Proponowany zakres regulacji oparcia pleców jest w zupełności wystarczający i pozwala na 

odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, gwarantując przy tym komfort pracy personelu medycznego. 

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów 

bocznych w zakresie +/-20°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia 
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odpowiedniej pozycji operowanego, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się pacjenta z blatu stołu, 

a tym samym utrudniałoby przeprowadzanie zabiegów. Poza tym różnica zaledwie 10o nie będzie zauważalna                   

w praktyce.  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w podgłówek płytowy                    

o szerokości ok. 70% szerokości blatu? Jest to rozwiązanie umożliwiające wygodne pozycjonowanie głowy pacjenta            

i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg                              

z podgłówkiem plecowym? Nie jest to rozwiązanie konieczne. 

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg                                

z podgłówkiem plecowym, lecz z możliwością uzyskania przesuwu wzdłużnego? Oferowane rozwiązanie gwarantuje 

monitorowanie pacjenta ramieniem C bez potrzeby zmiany jego położenia na blacie, co jest rozwiązaniem 

korzystniejszym. 

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

8. Czy Zamawiający będzie wymagał stołu operacyjnego posiadającego materace (dodatkowo – oprócz pierwotnych 

wymogów specyfikacji) płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego 

pozycjonowanie na blacie stołu? 

Odpowiedź: TAK, zamawiający wymaga. 

 

9. Czy Zamawiający będzie wymagał stołu operacyjnego w którym podnóżki mocowane są do segmentu siedziska 

poprzez specjalne zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń 

umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł 

dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie? 

Odpowiedź: TAK, zamawiający wymaga. 

 

10. Czy Zamawiający będzie wymagał stołu operacyjnego w którym podgłówek mocowany będzie za pomocą systemu jak 

opisano powyżej (jak segment podnóżków)? 

Odpowiedź: TAK, zamawiający wymaga. 

 

11. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym podnóżki mocowane są do segmentu siedziska poprzez 

mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym?  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

12. Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy stołu operacyjnego w terminie maksymalnie do dnia 24 lipiec 2015r? 

Odpowiedź: NIE, zamawiający wymaga realizacji dostawy do 31.07.2015r., zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu. 

 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o następujących regulacjach:  
a. regulacja wysokości realizowana siłownikiem hydraulicznym poprzez pompę nożną, dźwignią umieszczoną    

w podstawie stołu od strony głowy pacjenta, 
b. regulacja przechyłów bocznych realizowana ręcznie, za pomocą składanej korby umieszczonej z boku stołu 

pod segmentem siedzenia,  
c. regulacja przechyłów wzdłużnych (Trendeleburg i anty-Trendelenburg) realizowana ręcznie, ze 

wspomaganiem sprężynami gazowymi z blokadą, dokonywana od strony głowy pacjenta ?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 
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14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o następujących regulacjach:  
a. regulacja wysokości realizowana siłownikiem hydraulicznym poprzez pompę nożną, dźwignią umieszczoną               

w podstawie stołu od strony głowy pacjenta, 
b. regulacja przechyłów bocznych realizowana ręcznie, za pomocą odłączanej korby, zakładanej od strony 

głowy pacjenta, 
c. regulacja przechyłów wzdłużnych (Trendeleburg i anty-Trendelenburg) realizowana ręcznie, ze 

wspomaganiem sprężynami gazowymi z blokadą, dokonywana od strony głowy pacjenta?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035mm?  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół  o zakresie regulacji wysokości (bez materaca) równym 685–985 mm?  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół  o regulacji przechyłu bocznego ±250  

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylenia na boki o 1800, z systemem 

blokowania w postaci zębatek?  Pragniemy zauważyć, że jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez 
producentów stołów operacyjnych, gwarantuje ono łatwe i bezpieczne ułożenie podnóżka w żądanym położeniu a 
następnie jego pewne zablokowanie – dzięki zazębiającym się elementom podnóżek jest bardzo stabilny.  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 
19. Czy ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do mycia i dezynfekcji Zamawiający wymaga, aby 

zaoferowany stół nie posiadał tworzywowych (silikonowych) osłon? Takie osłony są trudne do czyszczenia i 
dezynfekcji, czyli stanowią potencjalne ogniska brudu, bakterii i wirusów, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo 
dla pacjenta – pojawienie się infekcji oraz naraża szpital na dodatkowe koszty.  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie wymaga 

 
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z materacami bez warstwy antybakteryjnej?   

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 
  

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o konstrukcji blatu przeziernej dla promieni RTG  z 
poprzecznymi, metalowymi belkami w segmencie siedzenia oraz w górnej części segmentu oparcia pleców? 
Pragniemy zauważyć, że w Zestawieniu parametrów granicznych nie jest wymagane, aby zaoferowany stół posiadał 
przesuw wzdłużny blatu – dlatego metalowe belki usytuowane w segmencie siedzenia (który znajduje się nad kolumną 
stołu) nie utrudniają dodatkowo wykonywania zdjęć RTG i monitorowania pacjenta.   
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytania do projektu umowy.  
 
1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 5 ust. 1a projektu umowy z 3% do 

0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar 
Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie zmniejszy kar umownych. 

 
2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 5 ust. 1b projektu umowy z 3% do 

0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar 
Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie zmniejszy kar umownych. 

 
3. Czy ze względu na możliwość przedłużenia się procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przychyli się 

do prośby i określi termin wykonania zamówienia w tygodniach od daty podpisania umowy?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie zmieni terminu wykonania zamówienia. 
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4. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i  wydłuży termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania 
umowy? Jeżeli nie, to na jakie wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie zmieni terminu wykonania zamówienia. 

 
 

Powyższe wyjaśnienia należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione postępowanie. 

 

         
        Dyrektor SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 

        Marek Staszewski 

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 
 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 06.07.2015r. 


