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ZP-933/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego 

sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej (znak sprawy: Z/16/PN/20). 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego 
sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej (znak sprawy: Z/16/PN/20), wpłynęły 
zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 
treści: 
 
Zapytanie nr 1: 
Zadanie nr 1 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Ad pkt. 15 
Czy zamawiający jako inteligenty autokontur ma na myśli, oczekuje i wymaga, aby 
podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji 
kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia  
w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając 
zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 2: 
Zadanie nr 1 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający oczekuje i wymaga, żeby łóżko i materac były tego samego producenta? 
Takie rozwiązanie zapewni maksymalną kompatybilność łóżka i materaca oraz usprawni                         
i obniży koszty serwisu. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśniam, że Zamawiający oczekuje, aby łóżko             
i materac były tego samego producenta. 
 
Zapytanie nr 3: 
Zadanie nr 1 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający wymaga, żeby dostawca łóżka i materaca posiadał autoryzowany                               
i certyfikowany serwis dostarczanego sprzętu? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy 
zapisach określonych w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
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Zapytanie nr 4: 
Zadanie nr 1 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Ad pkt. IV SIWZ 
Biorąc pod uwagę, że sprzęt jest konfigurowany i montowany dopiero po podpisaniu umowy 
oraz zaistniałe czynniki zewnętrzne niezależne od producenta w postaci epidemii koronawirusa 
mające wpływ na sprawność funkcjonowania wielu firm produkujących sprzęt medyczny: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie zadania 1 do 42 
dni? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zapytanie nr 5: 
Ad § 5–KARY UMOWNE, Ogólne Warunki Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy 
do 0,2% co stanowi przyjęty standard w większości postępowań przetargowych.  
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy 
zapisach określonych w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 6: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 5  
Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z napędem elektrohydraulicznym.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 7: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 8  
Prosimy o dopuszczenie stołu gdzie konstrukcja podstawy stołu wykonana jest ze stali 
nierdzewnej szlachetnej, kwasoodpornej dodatkowo podstawa pokryta jest obudową z  włókna 
szklanego, bez przetłoczeń technologicznych i zagłębień. Koła zabudowane są w podstawie. 
Średnica kół zgodnie z opisem Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 8: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 10  
Prosimy o dopuszczenie stołu, w którym istnieje możliwość awaryjnego odblokowania 
podstawy stołu  od podłoża przy pomocy  pokrętła awaryjnego dołączanego do podstawy stołu. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 9: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 11  
Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu gdzie konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu 
wykonana są ze stali nierdzewnej szlachetnej, kwasoodpornej dodatkowo podstawa pokryta jest 
obudową z  włókna szklanego, bez przetłoczeń technologicznych i zagłębień.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 10: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu  12  
Prosimy o dopuszczenie stołu z listwami bocznymi bez ograniczników, natomiast z zaciskami 
tzw. korpusami dodatkowo dokręcanymi które przypadkowo nie wypadają.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 11: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 14   
Prosimy o dopuszczenie blatu stołu wyposażonego w materace bezszwowe o właściwościach 
przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min.80 mm. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 12: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu  18  
Prosimy o dopuszczenie stołu  z pilotem  o ergonomicznym kształcie bez wyświetlacza 
natomiast  z czytelnymi piktogramami odpowiadającymi za poszczególne regulacje w tym: 
trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość pozycji sekcji 
nóg i sekcji pleców przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 13: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 21  
Prosimy o dopuszczenie stoły z regulacją wysokości w zakresie od 600 mm do 1060 mm 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
Zapytanie nr 14: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 22  
Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłami bocznymi 20°. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 15: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 23 
Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłami  Trendelenburga  30°  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 16: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 24  
Prosimy o dopuszczenie stołu z przechyłami Antytrendelenburga  30° 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 17: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 27  
Prosimy o dopuszczenie stołu z podnóżkami regulowanymi w zakresie większym niż 
wymagany tj. +80° – 90°  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 18: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 28  
Prosimy o dopuszczenie stołu z płytą plecowa górna regulowana mechaniczną w zakresie + 
90°/-45° 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 19: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 30  



 
 

Prosimy o dopuszczenie stołu, w który podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie  
wszystkie segmenty blatu jednak ze względów bezpieczeństwa pacjenta segment nóg poziomuje 
się  na końcu. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 20: 
Stół operacyjny – zadanie nr 1 
Dotyczy punktu 32  
Prosimy o dopuszczenie stołu który zatrzymujący ruch stołu w przypadku przeciążenia blatu  
w określonej pozycji. W przypadku przeciążenia system zatrzymuje blat.              
 
Zapytanie nr 21: 
Dotyczy terminu dostawy 
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od dnia podpisania umowy.       
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia. 
        
Zapytanie nr 22: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 14° i anty-Trendelenburgiem 15°? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm, co jest 
rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 24: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem dźwiękowym osiągnięcia najniższego 
położenia przez leże zamiast wskaźnika diodowego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 25: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0-19,5°? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 26: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podstawą łóżka wynoszącą 17 cm, co 
nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 27: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „inteligentny autokontur”? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśniam, że Zamawiający pod pojęciem 
„inteligentny autokontur” rozumie: „podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje 
uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji 
kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi 
optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka”. 
 
Zapytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją wyjściową, która można uzyskać za pośrednictwem 
więcej niż jednego przycisku? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 29: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami centralnej blokady znajdującymi się 
bezpośrednio przy kołach, od strony nóg pacjenta (2 dźwignie)? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 30: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, z wyświetlaczem LCD (zewnętrzne 
panele sterownicze) wskazującymi osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15°, 30°, 45°, 
60° oraz przechyłów wzdłużnych 6° i 12°?   
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 31: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi poruszającymi się 
wraz z segmentem oparcia pleców oraz barierkami bocznymi tworzywowymi zespolonymi                     
z główną konstrukcją łózka w części nożnej (nie poruszającymi się wraz z segmentem uda, bądź 
podudzia)? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
Zapytanie nr 32: 
Prosimy o wskazanie czy zapisy pkt. 51 tabeli z parametrami technicznymi odnoszą się do 
łóżka, czy tylko do materaca? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśniam, że zapisy pkt 51 tabeli z parametrami 
technicznymi odnoszą się do łóżka. 
 
Zapytanie nr 33: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 34: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru 
oczekiwanego tylko o 3 cm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 35: 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od 
podpisania umowy?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zapytanie nr 36: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 4: W związku z niejasnym opisem przedmiotu zamówienia (pkt 4 wobec pkt. 28, 
29), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że wymaga płyty plecowej blatu dzielonej na 
segment górny i dolny, a zatem blatu 5-segmentowego. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 37: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie wyposażony  
w awaryjny przycisk zwalniający blokadę podstawy do podłoża? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
Zapytanie nr 38: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o konstrukcji ze 
stali nierdzewnej zastosowanej w osłonach podstawy i kolumny i w  całej konstrukcji podstawy 
pod osłoną oraz w konstrukcji blatu. Niewielkie elementy w blacie wykonane są ze stopów 
aluminium, mosiądzu lub brązu, takie jak: tuleje, zawiasy, przeguby i wynika to z prawideł 
inżynieryjnych. Osłona z materiału gumopodobnego, odporna na działanie środków 
dezynfekujących zastosowana tylko w górnej części kolumny pod blatem, osłaniająca elementy 
przegubowe. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 39: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania specjalistyczny stół operacyjny 
modułowy, w którym tylko dwie listwy krótkie, zamontowane na ruchomych gniazdach 
segmentu siedziska od strony nóg posiadają ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące 
przed wypadnięciem? W oferowanym rozwiązaniu po obu stronach płyty siedziska – tj. od 
strony głowy i od strony nóg znajdują się ruchome gniazda do których dołącza się segmenty 
dodatkowe (zamiennie pleców lub nóg). To listwy na tych gniazdach są najczęstszym miejscem 
montażu korpusów mocujących i takich elementów wyposażenia jak np. podkolanniki 
ginekologiczne. Ponadto, oferowany stół zostanie wyposażony (dotyczy pkt. 34) w zaciski 
automatyczne z blokadą, która uniemożliwia swobodne zsunięcie się zacisku z listwy. 
Oferowane rozwiązanie przedstawia rysunek poglądowy: 
 
 
 
 
 
 

 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 40: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z systemem 
wyposażonym w sensory rozpoznające zamontowany element, co znajduje potwierdzenie  
w informacji wyświetlanej na wyświetlaczu pilota oraz aktywnych tylko funkcjach zgodnych 
 z daną konfiguracją blatu (bez ich dodatkowego podświetlenia)? 
 
 
 

PRZEGUBY RUCHOME Z LISTWAMI KRÓTKIMI  
OD STRONY NÓG - WYPOSAŻONYMI W OGRANICZNIKI. 



 
 

 
 
 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 41: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy punktu 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym 
panel awaryjnego sterowania zlokalizowany jest na ścianie kolumny od strony głowy pacjenta? 
Rozwiązanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stołach operacyjnych  
i wynika z doświadczeń i badań nad ergonomią pracy operujących. Chirurg lub asystent, stojący 
lub siedzący podczas operacji przy wzdłużnej krawędzi stołu, ma łatwiejszy dostęp do panelu 
sterującego, mając go po swojej lewej lub prawej stronie. Jeśli panel umieszczony jest frontem 
do operującego, dostęp do urządzenia jest trudniejszy, a dla anestezjologa w niektórych 
sytuacjach praktycznie niemożliwy. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 42: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 
wysokości w zakresie od 600 mm, co nieznacznie, zaledwie o 10 mm odbiega od wymogów 
SIWZ i nie wpływa na funkcjonalność stołu? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 43: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 
przechyłów bocznych w zakresie +/- 27 stopni, co nieznacznie zaledwie o 3 stopnie odbiega od 
wymogów SIWZ? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 44: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 23, 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją 
przechyłów Trendelenburga / Anty-Trendelenburga w zakresie +/- 35 stopni, co nieznacznie 
odbiega od wymogów SIWZ? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 45: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podgłówkiem 
regulowanym w zakresie +53 / -90 stopni, co jest zakresem znacznie szerszym niż wymagany  
w SIWZ? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 46: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami 
regulowanymi elektromechanicznie w zakresie +90 / -90 stopni, co jest zakresem znacznie 
szerszym niż wymagany w SIWZ? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 47: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 28: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z górną płytą 
plecową nachylaną ręcznie w zakresie +60 / -90 stopni, co jest zakresem znacznie szerszym niż 
wymagany w SIWZ? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 48: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 28: Czy Zamawiający dla uzyskania korzystniejszej oferty cenowej dopuści do 
zaoferowania stół z blatem modułowym, w którym płyta plecowa górna nie jest przechylana? 
Odpowiednie wypiętrzenie klatki piersiowej czy bioder uzyskuje się poprzez odpowiednią 
konfigurację modułów blatu – np. jak na rysunku poniżej: 

 
 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 49: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 



 
 

Dotyczy pkt. 28: Czy Zamawiający dopuści manualną regulację nachylenia płyty plecowej 
górnej? w zakresie +60 /-90 stopni? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 50: 
Zadanie nr 1 – Stół operacyjny 1 szt. 
Dotyczy pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie wyposażony      
w system przeciążeniowy? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 51: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w standardowe listwy w segmencie 
oparcia pleców i płycie lędźwiowej bez ograniczników na obu końcach w celu wygodniejszego 
montażu zacisków? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 52: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany 
element jednakże bez funkcji podświetlenia tylko aktywnych funkcji na pilocie?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 53: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z materacami o grubości 80mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 54: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w pilot z wyświetlaczem informującym o stanie 
naładowania akumulatorów, aktualnie wykonywanej funkcji oraz kierunku jej wykonywania 
bez informacji o parametrach cyfrowych? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 55: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 600-1100mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 56: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłów bocznych w zakresie 0-20 stopni w obu 
kierunkach?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 57: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny nie wyposażony w system antykolizyjny oraz 
przeciążeniowy?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 58: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga  
w zakresie 0-30 stopni dla każdej z obu pozycji? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 59: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu 380mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 60: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z podnóżkiem regulowanym w zakresie od -90o do +80o? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
Zapytanie nr 61: 
Dotyczy: Zadanie nr 1. Stół operacyjny – 1szt 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją płyty plecowej górnej w zakresie od -40o do +50o? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 62: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem o wysokości 15cm, która 
zapewnia współpracę z podnośnikami pacjenta oraz aparatami RTG? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 63: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy (dotyczy pkt 14) Zamawiający przyzna 10 pkt w przypadku zaoferowania metalowej, 
regulowanej klamry obejmującej materac od strony nóg? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Zamawiający przyzna 10 pkt za: 
„regulowane tworzywowe klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, 
min. 2 po każdej ze stron”. 
 
Zapytanie nr 64: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kata nachylenia segmentu pleców w zakresie  
0-64o? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 65: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga  
w zakresie 0-16 stopni dla obu kierunków? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 66: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja wyjściowa uzyskiwana jest za pomocą 
naciśnięcia jednego przycisku poziomującego leże  i opuszczającego do minimalnej wysokości 
a następnie za pomocą jednego przycisku podnosi się segment pleców? 
 



 
 

 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 67: 
Dotyczy: Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści materac z pianki o gęstości 28kg/m3? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 
Zapytanie nr 68: 
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
Dotyczy §5 ust. 1.1 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości netto 
niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ                      
w powyższym zakresie. 
 
Zapytanie nr 69: 
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
Dotyczy §5 ust. 1.2 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wartości netto umowy. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wprowadzenie zaproponowanej zmiany i pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ                      
w powyższym zakresie. 
 
Zapytanie nr 70: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.8 
Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu operacyjnego zabudowaną od spodu wysokiej jakości 
tworzywem sztucznym? Wymagane rozwiązanie dot. tylko i wyłącznie jednego producenta, co 
ogranicza zasadę uczciwej konkurencji. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 71: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.12 
Czy Zamawiający dopuści listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej bez 
ograniczników? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
Zapytanie nr 72: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.21 
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości blatu  od 575 mm do 1075 mm, co jest 
parametrem szerszym od wymaganego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 
Zapytanie nr 73: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.22 
Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne regulowane w zakresie 26°?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 74: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.23 i 24  
Czy Zamawiający dopuści przechył Trendelenburga  i  Antytrendelenburga  w zakresie 36°?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 75: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.26 
Czy Zamawiający dopuści podgłówek regulowany w zakresie od -90° do 45°? Proponowany 
zakres jest szerszy od wymaganego. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 76: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad. 27 
Czy Zamawiający dopuści podnóżek regulowany w zakresie + 80°/ -100°? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 77: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.28 i 29  
Czy Zamawiający dopuści  płytę plecową dzieloną górną i dolną z regulacją w zakresie + 90°/ -
45°? 



 
 

 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 78: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Ad.33  
Czy Zamawiający dopuści Stół operacyjny o szerokości blatu 59cm z szynami? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 79: 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 - STÓŁ OPERACYJNY – 1 SZT. 
Dotyczy terminu wykonania zamówienia 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie 
zadania 1  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu dostawy. 
 
Zapytanie nr 80: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka o szerokości 100 cm z barierkami opuszczonymi oraz 102,8 cm   
z barierkami podniesionymi co nieznacznie różni się od szerokości wymaganej?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 81: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka o szerokości leża 86 cm co nieznacznie różni się od szerokości 
wymaganej? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 82: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka bez sygnalizacji pozycji pośrednich jako wymóg spełniany tylko 
przez jednego producenta? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 83: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka z prześwitem pod łóżkiem min. 17 cm? 
 
 
 



 
 

Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 84: 
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji to standardowego oferowanego przez producentów 
łóżek tj. 3-4 tygodnie od podpisania umowy? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zapytanie nr 85: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka z ruchomym szczytem górnym?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 86: 
Prosimy o dopuszczenie łóżka z regulacją sekcji podudzia 26 st. w stosunku do poziomu ramy 
leża? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 87: 
Prosimy o dopuszczenie łózka z regulacją pozycji wyjściowej za pomocą dwóch przycisków. 
Realizacja tej pozycji za pomocą jednego przycisku jest oferowana tylko przez jednego 
producenta łóżek? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 88: 
Prosimy o dopuszczenie łózka z blokadą centralną kół uruchamianą dźwigniami umieszczonymi 
przy każdym z 4 kół co zapewnia łatwiejsza obsługę łóżka i możliwość reakcji z każdego 
miejsca? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 89: 
Prosimy o dopuszczenie łózka ze wskaźnikiem pozycji bioder umieszczonym na powierzchni 
leża lub na barierkach? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

Zapytanie nr 90: 
Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwodleżynowego statycznego do II stopnia odleżyn 
 o grubości 13 cm z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym 
płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z Telastic ognioodporny 
(palność CrIb5) i wodoodporny. Siatka Telastic  wykonana w kształcie stożka  zapewniająca 
efekt oddychania. Pokrowiec o działaniu przeciw zapalnym, które zapobiega rozprzestrzenianiu 
się drobnoustrojów. Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym  
w kształcie sześcianu mające jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania 
odleżynom. Gęstość pianki 30 Kg/m3. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 04.03.2020 r. do 
godziny 12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 
ofert na dzień 04.03.2020 r. na godzinę 13:00. 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej 
(znak sprawy: Z/16/PN/20): 
1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego  

dla chirurgii bariatrycznej" 
oraz 

Znak sprawy: Z/16/PN/20 
„Nie otwierać przed 04.03.2020 r. godz. 13.00” 

2) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 
dotychczasową treść zastępując następującą: 
„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 
14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 04.03.2020 r. do godz. 12.30.” 

3) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się 
dotychczasową treść zastępując następującą: 
,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 04.03.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.” 

 
Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
 

 
 


