
         Poznań, 16.09.2016r.  
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
Ul. B. Krysiewicza 7/8   
61-825 Poznań  
AZP-381-22/16  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.09.2016r, i 13.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Doposażenie Szpitala w sprzęt i 
aparaturę medyczną”.  
  
Treść pytań jest następująca:  
   I.  Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zamówienie częściowe nr 9 – Lampa operacyjna,  

2szt.  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną przystosowaną do montażu i 

współpracy z nawiewem laminarnym dzięki odpowiednio zaprojektowanym, opływowym 
czaszom w kształcie pełnego koła bez widocznych przerw pomiędzy poszczególnymi 
segmentami? Oferowany kształt nie zaburza przepływu nawiewu laminarnego i umożliwia 
łatwiejsze utrzymanie lampy w czystości, co gwarantuje najwyższą kontrolę zakażeń.   
  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o bardzo wysokiej 

bezcieniowości dzięki zastosowaniu technologii HD-LED bez potrzeby wyposażania w 
automatyczny system redukcji cieni w postaci układu aktywnego?   

  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością uzyskania światła 

endoskopowego po zmniejszeniu natężenia oświetlenia do 5% wyjściowej jasności?   
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   

  
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją temperatury 

barwowej w przedziale od 3100 do 4600˚K?  
  

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku rozpoznawania 
barw każdej czaszy na poziomie Ra 95?  

  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  



6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wgłębności oświetlenia 
L1+L2=110cm  

  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   

  
Odpowiedź:   
  

II. Dotyczy część nr 9 lampa operacyjna  
  
Pyt 1. pkt 8 Czy Zamawiający dopuści Lampę  z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz 
instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi 
miejscami do montażu w przyszłości wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich 
otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. 
Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) 
dodatkowych wysięgników bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. Całość 
zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej?  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 2. pkt 10  Czy Zamawiający dopuści Lampę  o czaszach  w kształcie wieloboku  przystosowaną do 
montażu i współpracy z nawiewem laminarnym.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 3. pkt 14 Czy Zamawiający dopuści Lampę  o konstrukcji pozwalającej na łatwe przemieszczanie i 
precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane symetrycznie 
względem siebie na planie  wieloboku z centralnie umieszczoną rękojeścią do pozycjonowania czaszy i 
montowania kamery.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 4. pkt 15 Czy Zamawiający dopuści Lampę z  24 diodami led. Ilość diod  led nie ma wpływu na 
pozostałe parametry i jakość światła a jest jedynie parametrem odcinającym innych znaczących 
producentów  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt5, pkt 17 Czy Zamawiający dopuści  lampę z czaszami  z funkcją światła endoskopowego o wartości 
natężenia światła: 500 lux, z regulacją jego natężenia.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 6. pkt 18 Czy Zamawiający dopuści lampę  z regulacją temperatury barwowej w zakresie od 
3900K5100K  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  



Pyt7. pkt 21Czy Zamawiający dopuści  kształt obudowy czasz  w kształcie wieloboku foremnego 
minimalizującego zakłócenia nawiewu laminarnego .Odstępy pomiędzy częściami czasz mogą 
wywoływać turbulencje co wręcz zakłóci  współpracę z nawiewem laminarnym.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 8 pkt 24 Czy Zamawiający dopuści  współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy równy 95% 
co jest różnicą minimalną praktycznie nie do odróżnienia dla ludzkiego oka.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 9. pkt 28 Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 dla obu głowic  równą 110cm ?  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 10 pkt 29 Czy Zamawiający dopuści lampę  z całkowitym poborem mocy przez obie czasze 180 W?  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
  
Dotyczy część 8 stół  ortopedyczny z osprzętem  
  
Pyt 1 pkt 7 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy 125 
mm z centralną blokadą kół   w postaci dźwigni nożnej  blokującej koła  ?  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 2 pkt 9 Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym  dzięki  takiemu rozwiązaniu  
uzyskujemy znacznie bardziej płynne ruchy stołu co jest szczególnie ważne przy zabiegach 
ortopedycznych.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 3 pkt Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny na kołach w którym blokada stołu jest 
realizowana elektrycznie z pilota poprzez posadowienie całej podstawy na posadzce dzięki czemu 
uzyskujemy większą stabilność stołu operacyjnego.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 4 pkt 9.Czy Zamawiający dopuści stół  z podstawą w kształcie litery Y  z możliwością częściowego 
wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 5 pkt 15 Czy Zamawiający dopuści system mocowania segmentów blatu z obu stron stołu 
operacyjnego za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji 
w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych  gdyż jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w 
gnieździe stanowi bezpieczne połączenie elementów i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych śrub.  



  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 6 pkt 16Czy Zamawiający dopuści  obsługę funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez 
układ elektrohydrauliczny co najmniej takich funkcji jak:  
- regulacja wysokość  
- przechyły boczne  
- Trendelennburga / Antytrendelennburga,  
- pozycja flex/reflex  
- płyta plecowa dolna  
- pozycja standardowa „0”  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 7 pkt 18 Czy Zamawiający dopuści  panel awaryjny na kolumnie stołu  z pełną obsługa funkcji stołu 
bez wyboru orientacji pacjenta normalnej i odwróconej .Ta funkcja jest dostępna na pilocie 
przewodowym lub bezprzewodowym i nie ma potrzeby dodatkowo komplikowania panelu awaryjnego 
o tą funkcję.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 8 pkt 22 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bez materacy 600mm -950mm.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 9 pkt 22Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bez materacy 600-1050mm  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 10 pkt 24 Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne ≥ 15º?  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 11 pkt 28 Czy Zamawiający  dopuści podgłówek  regulowany w zakresie ≥ +/- 500 z pojedynczą 
regulacją. Podgłówek o kształcie prostokątnym  o szerokości mniejszej niż szerokość płyty plecowej 
bez szyn bocznych    
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
  
pyt 12 pkt 28 Czy Zamawiający  dopuści podgłówek  regulowany w zakresie  +470/610  z pojedynczą 
regulacją. Podgłówek o kształcie prostokątnym  o szerokości  takiej samej  jak szerokość płyty plecowej 
bez szyn bocznych.  
  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 13 pkt 29 Czy Zamawiający dopuści  podnóżek regulowany w zakresie ≥ + 0º /- 90º w płaszczyźnie 
góra dół.   



  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
Pyt 14 pkt 29 Czy Zamawiający dopuści  podnóżek regulowany w zakresie ≥ +80º /- 90º w płaszczyźnie 
góra dół.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 15 pkt 30 Czy Zamawiający dopuści  płytę  plecowa dolna regulowana w zakresie ≥+700  /- 400 ?  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 16 pkt 31  Czy Zamawiający dopuści  podnóżki rozchylane  na boki z możliwością ustawienia  pod 
kątem 110 ° w stosunku do osi długiej stołu .   
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
pyt 17 pkt 31 Czy Zamawiający dopuści  stół  z mechanicznym zablokowaniem funkcji odblokowania 
przesuwu wzdłużnego  po podłączeniu przystawki ortopedycznej.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 18 Czy Zamawiający  dopuści stół o obciążalności 360 kg.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 19 Czy Zamawiający dopuści podporę ręki  o długości 450mm  z możliwością regulacji długości i 
wysokości ułożenia  z  2 pasami  do mocowania.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   
  
Pyt 20 Czy Zamawiający dopuści podporę anestezjologiczną ręki na przegubie kulowym z regulacją 
jednorącz o długości 590mm z materacem płaskim i dwoma pasami do mocowania ręki.  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 21Czy Zamawiający dopuści stolik do operacji ręki karbonowy o wymiarze 845x380mm z regulacją 
wysokości 700-1160mm  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 22 Czy Zamawiający dopuści podporę boczną o wymiarach 85mmx85mm  
  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
  
Pyt 23 Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w  

- adapter przystawki ortopedycznej  do mocowania przystawki do stołu operacyjnego -1 kpl  
- płyta transferowa pod nogi z materacem  



- Samonośną przystawkę ortopedyczna montowana w łatwy sposób do stołu za pomocą wózka, 
zawierającą co najmniej: ramiona ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji odwodzenia na 
boki oraz długości, aparaty naciągowe wraz z butami dla dzieci 1 para i dla dorosłych 1 para, 
wałek oporowy, uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – 1 kpl.  

- Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i 
regulacją wysokości podparcia kolana – 1 kpl.  

- Przystawka do artroskopii kolana – 1 szt.  
- Zestaw do naciągu ręki wraz z uchwytem Weinbergera i wałkiem oporowym – 1 kpl.  
- Wózek na akcesoria  - 1 szt.  

  
Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.   
  
                                                                                                                   Zamawiający  
  

                                           Z-ca Dyrektora                                                         
                                     ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
                                                                /----------/  
                                              mgr inż. Marzena Krzymańska  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95  


