
Świętochłowice, dn. 19.12.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania na zakup i dostawę stołu operacyjnego; znak sprawy 41/ZA/17.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Ad. 11 – Czy zamawiający dopuści aby stół nie posiadał sygnału dźwiękowego ostrzegającego przed
rozładowaniem ? Stół posiada dwa diodowe wskaźniki  naładowania akumulatorów ( Na pilocie oraz w
podstawie stołu)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Ad. 11 – Czy zamawiający dopuści stół o długości 2082mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Ad.  16  –  Czy zamawiający dopuści  stół  z  elektrohydrauliczną  regulacją  wysokości  w zakresie  od
górnej części materaca 740-1180 ? Stół wyposażony jest w odejmowane materace przeciwodleżynowe
o grubości 60 mm. Regulacja wysokości bez materacy 680-1120 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Ad. 16 – Czy zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją przechyłu bocznego 20° w
każdą stronę? Proponowana wielkość przechyłu jest wystarczająca przy wszystkich,  wymagających
tego rozwiązania, zabiegach. Większy przechył grozi zsunięciem pacjenta ze stołu

Odp.: Zgodnie z SWKO.
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Pytanie 5
Ad. 16 – Czy zamawiający dopuści stół z elektrohydrauliczną regulacją przechyłu wzdłużnego (pozycja
Trendelenburga i anty-Trendelenburga) 30°?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 6
Ad. 19 – Czy zamawiający dopuści aby podgłówek i podnóżki stołu nie były dodatkowo wspomagane
sprężyną  gazową?  Proponowane  rozwiązanie  pozwala  lepiej  czuć  ciężar  głowy  lub  kończyny.  W
przypadku konieczności szybkiej intubacji pozwala szybciej odchylić głowę pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 7
Ad.  24  –  Czy  zamawiający  dopuści  materace  o  grubości  6  cm,  ze  szwem  klejonym  ,
przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, antybakteryjne, niepalne bez domieszki srebra.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Ad. 31 – Czy zamawiający dopuści aby przesuw wzdłużny realizowany był hydraulicznie za pomocą
pilota przewodowego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
Ad.  33  –  Czy  zamawiający  dopuści  stół  dający  możliwość  wychylenia  blatu  od  kolumny  na  dł.
1377mm?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 10
Czy Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  diodową  sygnalizacją  rozładowania  akumulatora  bez
konieczności stosowania dodatkowego sygnału dźwiękowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem o długości 2000mm?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 12
Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  listwami  do  montażu  wyposażenia  dodatkowego  na
bokach każdego segmentu, za wyjątkiem segmentu głowy? 

Odp.: Zgodnie z SWKO.



Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650mm – 1100mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie -45o do 30o?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przechyłów wzdłużnych w zakresie +/- 35o?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści stół z materacami bez domieszki aktywnego srebra?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z możliwością zamiany segmentu nóg z podgłówkiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z możliwością wychylenia blatu od kolumny min 1200mm?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 19
Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  elektryczną,  bezwysiłkową  regulacją  przesuwu
wzdłużnego ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z stalowymi osłonami kolumny, składające się teleskopowo
(złożone  z  czterech  elementów),  o  jednolitej  powierzchni,  łączone  za  pomocą  zatrzasków  z
widocznymi łącznikami stalowymi, jedynie w najwyższym elemencie osłony? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu przedłożenia świadectwa z laboratorium badawczego dot pkt
24 opisu w formularzu ofertowym oraz PZH?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w przypadkach zaoferowania dopuszczonych materacy bez domieszki
srebra.



Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, który dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym nie wymaga
zastosowania przycisku zmiany orientacji ułożenia pacjenta? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


