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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na 
dostawa  sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV– 33100000-1 Urządzenia medyczne w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla 
usług użyteczności publicznej, Działania 8.4Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki 
nad matką i dzieckiem na OddzialeGinekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”.  

 

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2019   Nr ogłoszenia – 2019/S 009-016009 z dnia 14 - 01- 2019r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

Grupa I, poz. 1 – Stół do operacji ogólnochirurgiczny 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w pilot z 3-stopniowym jednokolorowym 
wskaźnikiem diodowym naładowania baterii? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w  którym aktywacja pilota po automatycznym jego wyłączeniu 
w wyniku nieużywania funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF, który to przycisk posiada taki 
sam kolor jak pozostałe przyciski funkcyjne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości całkowitej 2000 mm z możliwością wydłużenia o 60 
mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym segmenty podgłówka oraz nóg są montowane za 
pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń / gniazdo, blokowanych pokrętłem zaciskowym, pozostałe 
zaś elementy blatu nie są demontowalne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości w zakresie od 530 do 1010 mm? 
Pragniemy zauważyć, że zakres górny zaledwie nieznacznie odbiega od wymaganego w opisie przedmiotu 
zamówienia, za to zakres dolny jest niezwykle praktyczny i ergonomiczny dla operatora. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją oparcia pleców w zakresie od -30
0
 do 80

0
? 

Pragniemy zauważyć, że zakres dolny zaledwie o 5 stopni odbiega od wymaganego w opisie przedmiotu 
zamówienia, za to zakres górny jest zakresem szerszym, a zatem korzystniejszym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłów bocznych w zakresie +/- 24
0
? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłów wzdłużnych w zakresie +/- 30
0
? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami odwodzonymi w poziomie (rozchylanymi) w 
zakresie 90

0
 każdy, tj. w sumie 180

0
, za pomocą mechanizmu zębatkowej rozetki blokowanej pokrętłem 

dociskowym (rozwiązanie bezpieczne i powszechnie stosowane w konstrukcji stołów operacyjnych)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z mechaniczną regulacją segmentu podgłówka realizowaną 
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skokowo poprzez mechanizm zapadkowy z blokadą? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z ergonomiczną, bardzo stabilną podstawą kolumny w kształcie 
prostokąta zamiast w kształcie litery "T"? Podstawa w kształcie prostokąta nie ogranicza, ani nie utrudnia w 
sposób znaczący dostępu chirurga do blatu stołu. Ponadto, zgoda na dopuszczenie do zaoferowania stołu o 
innej podstawie kolumny niż w kształcie litery „T” umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i 
znacznie zwiększy konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do 
podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest 
korzystniejsze od wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowany stół posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium 
anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte były stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również 
metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. 
Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów 
aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości 
antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy 
odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów 
operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt 
wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej 
klasy produkowanych w większej skali. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Czy Zamawiający wymaga, aby taca do wykonywania zdjęć RTG stanowiła wyposażenie zaoferowanego stołu? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z przesuwem wzdłużnym blatu 360 mm? Jeśli tak, to jak zmieni 
się punktacja za ten parametr? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny w 
zakresie – do 995 mm od strony segmentu nóg oraz 1006 mm od strony podgłówka? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentów chirurgicznych (poz. 40) z kołami o średnicy 
75 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentów chirurgicznych (poz. 40) z regulacją 
wysokości w zakresie 960-1330 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy (poz. 41) – z kołami bez odbojników, z blatem o 
wymiarach 1400x700 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy (poz. 41) o wymiarach 1400x700x800 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy (poz. 41) nie będący wyrobem medycznym w 
myśl ustawy, nie posiadający zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret (poz. 42) z oparciem regulowanym tylko góra-dół; z 
pięcioramienną podstawą? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret (poz. 42) o wymiarach 600 x 600mm i zakresem regulacji 
480-600 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret (poz. 42) o wymiarach 600 x 600mm i zakresem regulacji 
600-860 mm? 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret (poz. 42) nie będący wyrobem medycznym w myśl ustawy, 
nie posiadający zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podest operacyjny (poz. 43) o wymiarach: 480 x 320 x 220 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podest operacyjny (poz. 43) o wymiarach: 480 x 320 x 280 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do płynów infuzyjnych (poz. 44) z zakresem regulacji 1320 - 
2250 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do płynów infuzyjnych (poz. 44) z zakresem regulacji 1600 – 
2000 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do płynów infuzyjnych (poz. 44) o wymiarach 600 x 600 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do płynów infuzyjnych (poz. 44) o wymiarach 610 x 610 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z misami (poz. 45) o wymiarach 600 x 600 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z misami (poz. 45) o wymiarach 600 x 650 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z misami (poz. 45) o pojemności 4,5 l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z misami (poz. 45) o pojemności 9,0 l? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Grupa 2 poz. 1 – Lampa zabiegowa LED sufitowa, 2 kpl. 

1. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w 
miejscu montażu lamp zabiegowych sufitowych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić 
możliwość bezpiecznego zamontowania lamp zabiegowych oraz czy ją udostępni Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie wykona. 

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, 
prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

3. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp zabiegowych poprzez zamocowanie płyt stropowych 
montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

4. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o 
podanie jej parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. 

5. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany? 

Odpowiedź: Brak sufitu i nie jest planowany. 

6. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny? 

Odpowiedź: Brak nawiewu i nie jest planowany. 

7. Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających. 

Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

8. Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp zabiegowych. 



Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

9. Prosimy o określenie rodzaju stropu do którego będzie mocowana lampa operacyjna? 

Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą zewnętrzną (kopułą) o średnicy 358 mm i grubości 
139 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z matrycą diodową złożoną z 16 punktów LED? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą wyposażoną w sterylny wymienny uchwyt 
umieszczony centralnie, ze sterowaniem na panelu umieszczonym z boku oprawy (włączanie lampy oraz 
regulacja natężenia)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z parametrem odzwierciedlenia barw Ra94? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z parametrem wgłębności oświetlenia 727 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturą barwową 4500 K? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia światła na panelu sterującym, 
żywotnością diod LED 30 000 godzin? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Grupa 2 poz. 2 – Lampa operacyjna LED sufitowa – 1 kpl. z wyposażeniem 

1. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w 
miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość 
bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie wykona. 

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, 
prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

3. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych 
montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

4. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o 
podanie jej parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

5. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany? 

Odpowiedź: Brak sufitu i nie jest planowany. 

6. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny? 

Odpowiedź: Brak nawiewu i nie jest planowany. 

7. Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających. 

Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

8. Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp operacyjnych. 

Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

9. Prosimy o określenie rodzaju stropu do którego będzie mocowana lampa operacyjna? 

Odpowiedź: Odpowiedzi z dnia 31.01.2019r. 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą ze źródłem światła w postaci 95 diod 
LED? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą o średnicy 76,4 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą wielosegmentową? Czasze 
wielosegmentowe są coraz powszechniejsze w użyciu. Taka konstrukcja, pomimo naturalnych szczelin 
segmentacyjnych pozwala po pierwsze na uzyskanie większej bezcieniowości, po drugie na zminimalizowanie 
zakłócenia w przepływie laminarnym.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą wielosegmentową,  
w której każdy z segmentów zewnętrznych  posiada jednorodną ergonomiczną rączkę – uchwyt zapewniający 
wygodne manewrowanie czaszą? Taka jednorodna rączka, zapewnia większą sterylność niż wymagany reling 
zewnętrzny i wydaje się być parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z temperaturą barwową regulowaną w zakresie 
3500 – 5000 K, co jest parametrem szerszym niż wymagany w SIWZ, a zatem korzystniejszym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw 95% ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji wielkości minimalnej i 
maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 180-320 mm, co jest parametrem nieznacznie 
odbiegającym od wymaganego w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o mocy pobieranej przez matrycę LED 110 W? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                              Jerzy Kułakowski            

 
 

 

 

 


