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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 i 2) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), niniejszym 
wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/5/2017 pn.: „Podniesienie wydajności leczenia chorób 
cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału 
Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu” 

 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: ZADANIE 2 – stół neurochirurgiczny (operacyjny) – 

1szt. 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego rama blatu wykonana jest z 

odlewanego stopu aluminium gwarantującego najwyższą wytrzymałość przy mniejszej masie?  

Ad.1. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością sterowania awaryjnego wszystkich 

funkcji z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego w podstawie stołu – panel zlokalizowany w osi długiej 

stołu? 

Ad.2. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) 

wyposażony jest 3 podwójne koła umieszczone w podstawie o średnicy 125mm, uniemożlwiające zaplątanie się 

kabli, przewodów czy obłożeń chirurgicznych – koła całkowicie zabudowane w podstawie? 

Ad.3. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu z szynami bocznymi wynoszącej 

615mm? 

Ad.4. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 650 do 

1010mm – gdzie rozpiętość pomiędzy najniższą a najwyższą możliwą do ustawienia wysokością wynosi 360mm? 

Ad.5. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwości regulacji dolnej płyty plecowej w 

zakresie: -35/+70˚? 

Ad.6. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego w zakresie 

300mm? 

Ad.7. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex  

w wymaganym zakresie za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod 

przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?  

Ad.8. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka realizowana jest  

w zakresie od -58˚ do +26˚ z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? 

Ad.9. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkową aktywacją 

panelu sterowania awaryjnego, które wymaga uprzedniego włączenia panelu przyciskiem co umożliwi regulację 

wybranej później funkcji? 

Ad.10. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o wysokości 75mm? 

Ad.11. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu umożliwiającym 

prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu na poziomie 350kg? 

Ad.12. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu umożliwiającym 

wszystkie zakresy ruchów blatu na poziomie 250kg? 

Ad.13. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 14 
ZADANIE 3 - Stanowisko do centralnego monitorowania – 1 szt. 
Ad. pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy firmy Philips o wadze 1,4 kg z wbudowanym akumulatorem przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? Różnica w wadze 0,4 kg nie wpłynie niekorzystnie na komfort obsługi  

a jednocześnie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę cenową. 

Ad.14. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 15 
Ad. pkt. 13 Akcesoria pomiarowe. 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego modułu transportowego adaptera pomiarowego CO2 dla pacjentów 

zaintubowanych? 

Ad.15a. 
Zamawiający nie wymaga ale dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 16 
Zadanie 1 – Dostawa zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych; 

I. SYSTEM  NEURONAWIGACJI  : 

 
Zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisu na : Oprogramowanie do automatycznego naprowadzania trajektorii 
ogniskowej mikroskopu na cel określony na planie trajektorii w nawigacji. Uruchamiana z mikroskopu wg listy 
kompatybilności mikroskopów. Dostosowanie do konkretnej marki i typu mikroskopu operacyjnego po jego 
zakupie w okresie gwarancyjnym systemu nawigacji, o ile w tym czasie znajdzie się na liście kompatybilności. 
Ad.16. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu dwóch modułów pomiarowych temperatury 

wraz z dwoma czujnikami temperatury głębokiej? Według obecnie panujących standardów nie ma możliwości 

pomiaru temperatury głębokiej z czujnika naklejanego na czoło pacjenta. Pomiar temperatury głębokiej odbywa 

się z czujnika rektalnego, czujnika ustnego lub z cewnika Foleya. Pomiar temperatury za pomocą czujnika 

naklejanego na czoło pacjenta może realizować pomiar temperatury skóry (powierzchownej). 

Ad.15. 
Zamawiający dopuści lecz nie wymaga i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 15a 

33 Oprogramowanie do automatycznego naprowadzania trajektorii ogniskowej mikroskopu na cel określony na 
planie trajektorii w nawigacji. Uruchamiana z mikroskopu 
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Pytanie nr 17 

Zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisu na: Zestaw integracyjny z sródoperacyjnym USG  oraz Integracja  wg 
listy kompatybilności producenta nawigacji z  aparatami USG. Dostosowanie do konkretnej marki i typu aparatu 
USG w okresie gwarancyjnym systemu nawigacji o ile w tym czasie znajdzie się na liście kompatybilności 
oferowanego systemu nawigacji. 
Ad.18. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 18 

Zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisu na: Nadążna fuzja obrazu USG z obrazem nawigacji. Możliwość 
nałożenia pkt odniesienia na obrazie USG wg listy kompatybilności producenta nawigacji z  aparatami USG. 
Dostosowanie do konkretnej marki i typu aparatu USG w okresie gwarancyjnym systemu nawigacji o ile w tym 
czasie znajdzie się na liście kompatybilności oferowanego systemu nawigacji. 
Ad.18. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 19 

 
Zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisu na : Zestaw integracyjny do mikroskopu, pozwalający na wyświetlanie 
modelu guza, trajektorii dojścia zaplanowanej na nawigacji. Nastrzykiwanie obrazu nawigacji wg listy 
kompatybilności mikroskopów. Dostosowanie do konkretnej marki i typu mikroskopu operacyjnego po jego 
zakupie w okresie gwarancyjnym systemu nawigacji, o ile w tym czasie znajdzie się na liście kompatybilności. 
Ad.19. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 20 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu dostarczenia fantoma do ramy stereotaktycznej. 
W trakcie trwania gwarancji istnieje możliwość rozbudowy zestawu o fantom symulujący cel. 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu : promień łuku : 160 mmm na  160 mm 
Ad.20. 
Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia fantoma. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 21 
V.   INNE WYPOSAŻENIE: 

 

38 Zestaw integracyjny z śródoperacyjnym USG do określania stopnia przesunięcia tkankowego względem 
obrazu zarejestrowanego. Możliwa automatyczna fuzja obrazu USG z nawigacją 

39 Zestaw: Urządzenie weryfikujące, Uchwyt/ ramie, Ramka Aktywna Okablowanie, 

41 Nadążna fuzja obrazu USG z obrazem nawigacji. Możliwość nałożenia pkt odniesienia na obrazie USG  

42 Zestaw integracyjny do mikroskopu, pozwalający na wyświetlanie modelu guza, trajektorii dojścia 
zaplanowanej na nawigacji. Nastrzykiwanie obrazu nawigacji 

44 Rama Stereotaktyczna wraz z fantomem, promień łuku 160 mmm, możliwość zmian nastawienia łuku 
stereotaktycznego w trakcie zabiegu, w zestawie lokalizator do CT, Rama, Łuk stereotaktyczny, fantom- 
symulator celu, łącznik do połączenia ramy stereotaktycznej z systemem mayifield 

3 System wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowalnych 
w obrębie kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego kręgosłupa. 

4 System wyposażony w ramkę referencyjną mocowaną do talerza biodrowego, umożliwiająca wykonywanie 
procedur przezskórnych jak i z dostępu przedniego. 

5 System wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie sytemu do zabiegów w obrębie 
kręgosłupa w oparciu o badania CT, RTG, niezależnie oraz badań w oferowanym systemie nawigacji.  
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Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w punktów na :  
- Możliwość rozbudowy systemu o zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur 
nawigowalnych w obrębie kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego 
kręgosłupa. 
-  Możliwość rozbudowy systemu o ramkę referencyjną mocowaną do talerza biodrowego, umożliwiająca 
wykonywanie procedur przezskórnych jak i z dostępu przedniego. 
- Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie sytemu do zabiegów w obrębie 
kręgosłupa w oparciu o badania CT, RTG, niezależnie oraz badań w oferowanym systemie nawigacji. 
Ad.21. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 
Pytanie nr 22 
VI SYSTEM NEUROMONITORINGU ŚRÓDOPERACYJNEGO 
Ad1 

 
Prosimy o zmianę zapisu na procesor Intel i5 lub nowszy 
Prosimy o zmianę zapisu na min. 4GB RAM 
Prosimy o zmianę zapisu na Dysk twardy min 64 GB 
Ad.22. 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. 

Jest: 

"Procesor Intel i5 

4 GB RAM 

Dysk twardy 64 GB" 

Ma być: 
Procesor: 

·     Liczba rdzeni: 4 

·     Liczba wątków: 4 

·     Zestaw instrukcji: 64-bit 

·     Bazowa częstotliwość procesora: 3,2 GHz 

·     Pamięć podręczna: 6 MB 

·     Technologia Wirtualizacji: tak 

Znamionowa moc termiczna (TDP): maks. 65 W 

- minimum 4 GB RAM 

- dysk twardy - minimum 64 GB. 

Pytanie nr 23 

1. Tabela - pkt. 6 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który 

posiada wysokiej klasy monitor  LCD o przekątnej 17” z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach? 

Ad.23. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 24 

2. Tabela - pkt. 8 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który nie 

posiada dotykowego panelu sterującego LCD o wielkości min. 10”? 

Procesor Intel i5 

4 GB RAM 

Dysk twardy 64 GB 

III USG 
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Ad.24. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 25 

3. Tabela - pkt. 19 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który 

posiada obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop aż z 3 kursorów, 

ale w opcji do rozbudowy? 

Ad.25. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 26 

4. Tabela - pkt. 38 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który 

posiada głowicę Microconvex śródoperacyjną, szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy, ale bez 

możliwości pełnej integracji z neuronnawigacją z określaniem brain-shit? 

Ad.26. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 27 

5. Tabela - pkt. 40 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który 

posiada głowicę Microconvex śródoperacyjną, szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy, która nie 

pracuje w trybie obrazowania harmonicznego? 

Ad.27. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 28 

6. Tabela - pkt. 41 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który nie 

posiada głowicy liniowej matrycowej, ale posiada klasyczną głowice liniową wykonaną w technologii 

zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach tj. w technologii adekwatnej do matrycowej? 

Ad.28. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 29 

7. Tabela - pkt. 45 i 46 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który nie 

posiada głowicy neurochirurgicznej Phased Array (bur hole)? 

Ad.29. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 30 
ZADANIE NR 2 

1.Czy Zamawiający  w zadaniu nr 2, w punkcie 28 -akcesoria dodatkowe:   „kompletna  
 
przystawka neurochirurgiczna z klamrą Mayfield pozwalającą na wykonywanie zabiegów w pozycji  
 



7 

 

siedzącej i leżącej pacjenta – 1 kpl. „ wymaga następujących elementów: 
 
- uchwyt kości czaszki  ( klamra) ze stopu aluminium z 3 punktową fiksacja czaszki, z  
 
mocowaniami do neuronawigacji po obu stronach równoległych łuków uchwytu , z  
 
bocznymi równoległymi szynami do mocowania systemu retraktorów -1 szt. 
 
- uchwyt bazowy do mocowania do stołu operacyjnego ze stopu aluminium -1szt 
 
- aluminiowy łącznik obrotowy do uchwytu bazowego -1szt. 
 
- piny do klamry czaszkowej   3 szt.  w komplecie – 2 kpl. 
 
- uchwyt  mocujący retraktor do szyny klamry do  kości czaszki, niewymagający  
 
dodatkowo klucza -  2 szt. 
 
-łącznik obrotowy,  zaciskany pokrętłem, niewymagający dodatkowo klucza, do  
 
zamocowania wspornika, pozwalający na obrót o 360 stopni ramienia łukowatego i  
 
całego retraktora w stosunku do klamry - 4 szt. 
 
- wspornik pozwalający na niezależne i rozłączne podłączenie ramion łukowatych, na  
 
różnej względem siebie wysokości i różnym kącie w stosunku do klamry czaszkowej, w  
 
kształcie zamkniętej rurki    - 2 szt. 
 
- tacka na waciki neurochirurgiczne -  1 szt. 
 
- ramię zakrzywione w kształcie łuku    -2 szt. 
 
- ramię elastyczne obrotowe  długość 350mm  1 szt. 
 
- ramię elastyczne obrotowe  długość 280mm, 2 szt. 
 
-zestaw szpatułek prostych dł 102mm , lub 152mm,  komplet-5 sztuk, - 2 kpl . 
 
- kaseta do sterylizacji zestawu z tacą- 1 szt. 
 
- taca do sterylizacji  - 1 szt. 
 
-podkowiasta podpora pod głowę zapewniające podparcie czaszki u pacjentów  
 
leżących na plecach lub na wznak dla dorosłych lub starszych dzieci, z podkładką  
 
żelową podkowiastą z uchwytem do wyciągu kostnego, - 1 szt. 
 
- adaptor do pozycji siedzącej  z dwoma łącznikami do szyn bocznych  stołu  
 
operacyjnego – 1 zestaw 
Ad.30. 
Tak Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 31 
Zadanie 1 – Dostawa zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych; 
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I.                     SYSTEM  NEURONAWIGACJI  

II.                   OPROGRAMOWANIE 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w punktu na :  
„Możliwość rozbudowy systemu o  Rama Stereotaktyczna wraz z fantomem, promień łuku 160 mmm, możliwość 
zmian nastawienia łuku stereotaktycznego w trakcie zabiegu, w zestawie lokalizator do CT, Rama, Łuk 
stereotaktyczny, fantom- symulator celu, łącznik do połączenia ramy stereotaktycznej z systemem mayifield” 
Ad.31. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w punktu na : 
„Możliwość rozbudowy systemu o ramę stereotaktyczną z nastawą wymiarów na łuku z dokładnością do 0,1 mm „ 
 
Jednocześnie zaznaczamy iż zapis punktu  : :43 Oprogramowanie do obsługi ramy stereotaktycznej w zakresie 
biopsji i DBS” pozostaje bez zmian. 
Ponadto informujemy iż system neuronawigacji oferuje możliwość wykonywania zabiegów stereotaktycznych  
w tym biopsji również bezramowej 
Ad.32. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektromechanicznym, służącym do regulacji wszystkich 
funkcji elektrycznych stołu? 
Ad.33. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 34 
Czy Zamawiający dopuści stół blokowany na czas zabiegu za pomocą wysuwanych stopek bez systemu 

autokompensacji? 

Ad.34. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o szerokości całkowitej wraz z szynami bocznymi 610mm? 

Ad.35. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym poszczególne elementy blatu łączone są ze sobą poprzez 

gniazda wpustowe, wsuwane w pierwszej fazie pod delikatnym kątem, montaż odbywa się na zasadzie „jedno 

kliknięcie” bez dodatkowych mechanizmów zabezpieczających segmenty przed wysunięciem? Proponowane 

rozwiązanie spełnia oczekiwania funkcjonalne Zamawiającego. 

Ad.36. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający dopuści stół umożliwiający bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) w zakresie 795mm, 

licząc ( w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od 

strony głowy, bez zastosowania funkcji przesuwu wzdłużnego, dodatkowo nadmieniamy iż stół posiada funkcję 

przedłużenia leża? 

Ad.37. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

44 Rama Stereotaktyczna wraz z fantomem, promień łuku 160 mmm, możliwość zmian nastawienia łuku 
stereotaktycznego w trakcie zabiegu, w zestawie lokalizator do CT, Rama, Łuk stereotaktyczny, fantom- 
symulator celu, łącznik do połączenia ramy stereotaktycznej z systemem mayifield 

45 Możliwość nastawiania wymiarów na łuku z dokładnością do 0,1mm 
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Pytanie nr 38 
Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przesuwu wzdłużnego w wymiarze 400mm? 

Ad.38. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający z uwagi na komfort pracy personelu dopuści stół operacyjny wyposażone w segment podnóżka 

z regulacją sterowaną elektromechanicznie za pomocą pilota oraz panelu na kolumnie? 

Ad.39. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 40 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka w zakresie +/- 45o? 

Ad.40. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego na kolumnie z zabezpieczeniem 

przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności wcześniejszego wciśnięcia przycisku 

aktywacyjnego, uruchamiającego sterowanie z panelu na kolumnie na 15 sekund? 

Ad.41. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 42 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, który dzięki konstrukcji nie wymaga zastosowania systemu 

antykolizyjnego? 

Ad.42. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 43 
Czy Zamawiający dopuści stół z segmentem siedziska i pleców o łącznej długości 990mm? 

Ad.43. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w przystawkę neurochirurgiczną DORO, równoważną do 

wymaganej? 

Ad.44. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 45 
Pytanie 1 (zadanie nr 2, pkt 4) 
Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą pokrytą obudową z wytrzymałego tworzywa ABS zabezpieczoną 
płytami ze stali nierdzewnej, węższą w części centralnej ułatwiającą dostęp do stołu chirurgowi, szerszą na 
końcach zwiększającą stabilność stołu podczas zabiegu? 
Ad.45. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 46 
Pytanie 2 (zadanie nr 2, pkt 4) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 4. Na obrysie podstawy dźwignię centralnego hamulca kół 
znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej, nie utrudniającą dostępu operatora – funkcja sterowana 
manualnie, oraz dźwignie nożnych pedałów awaryjnego sterowania hydraulicznego od strony głowy pacjenta - 
nie utrudniające dostępu operatora? 
Ad.46. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 47 
Pytanie 3 (zadanie nr 2, pkt 4) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 4. stół blokowany na kołach przy pomocy centralnego hamulca 
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aktywowanego pedałem nożnym znajdującym się po obu stronach osi wzdłużnej stołu, pozwalającego na 
blokowanie i odblokowanie stołu również w przypadku awarii systemu zasilania lub sterowania stołem? Jest to 
rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne od wymaganego, gdyż pozwala na użytkowanie stołu 
niezależnie od systemu zasilania i sterowania. 
Ad.47. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 48 
Pytanie 4 (zadanie nr 2, pkt 5) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 5. stół blokowany i odblokowywany przy pomocy centralnego 
hamulca kół, aktywowanego pedałem nożnym znajdującym się po obu stronach osi wzdłużnej stołu, 
pozwalającego na blokowanie i odblokowanie stołu również w przypadku awarii systemu zasilania lub sterowania 
stołem? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne od wymaganego, gdyż pozwala na 
użytkowanie stołu niezależnie od systemu zasilania i sterowania. 
Ad.48. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 49 
Pytanie 5 (zadanie nr 2, pkt 6) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 6 stół którego cztery podwójne koła o średnicy 125 mm znajdują 
się na obrysie podstawy, posiadają osłony przed płynami i są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji ? 
Ad.49. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 50 
Pytanie 6 (zadanie nr 2, pkt 7) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 7 stół którego blat z szynami bocznymi posiada szerokość  600  
Mm 
Ad.50. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 51 
Pytanie 7 (zadanie nr 2, pkt 12) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 12 długość blatu min 730 mm przezierne dla RTG od strony głowy 
? Reszta parametrów bez zmian. 
Ad.51. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 52 
Pytanie 8 (zadanie nr 2, pkt 13) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt13 regulację dolnej płyty plecowej w zakresie +70°/-40°? 
Ad.52. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 53 
Pytanie 9 (zadanie nr 2, pkt 13) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 13 przesuw wzdłużny w zakresie równym lub większym niż  
300 mm ? 
Ad.53. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 54 
Pytanie 10 (zadanie nr 2, pkt 13) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 13 blokowanie podstawy za pomocą centralnego hamulca kół 
znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej ? 
Ad.54. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 55 
Pytanie 11 (zadanie nr 2, pkt 14) 
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Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 14 regulacje podgłówka w zakresie -45°/+25° ? 
Ad.55. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 56 
Pytanie 12 (zadanie nr 2, pkt 17) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 17 panel sterowania awaryjnego odejmowalny umieszczony na 
kolumnie od strony głowy umożliwiający sterowanie poza obrębem stołu (również po prawej lub lewej stronie 
stołu), posiadający wszystkie funkcje głównego pilota sterującego, wymagający dodatkowo świadomego 
aktywowania przez użytkownika w celu uniknięcia przypadkowej zmiany ustawień stołu?  
Ad.56. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 57 
Pytanie 13 (zadanie nr 2, pkt 18) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 18 panel sterowania awaryjnego odejmowalny , umożliwiający 
sterowanie poza obrębem stołu, umieszczony od strony głowy lub nóg pacjenta w taki sposób aby uniknąć ryzyka 
przypadkowego uruchomienia oraz dodatkowo wymagający świadomego aktywowania? 
Ad.57. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 58 
Pytanie 14 (zadanie nr 2, pkt 23) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 23 materace o grubości 60 mm ? Reszta parametrów bez zmian. 
Ad.58. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 59 (zadanie nr 2, pkt 24) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 24 w części segmentu siedziska i segmentu pleców materac 
jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu o długości całkowitej obu części: 960mm? 
Ad.59. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 60 
Pytanie 16 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 28 podpórkę boczną montowaną do szyny bocznej stołu z 
materacem antystatycznym o wymiarach  100x215 mm – 3 szt.? 
Ad.60. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 61 
Pytanie 17 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 28 w zamian za poduszkę profilującą do operacji kręgosłupa, 
półwałek o wymiarach 240x120x475 mm ?  
Ad.61. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 62 
Pytanie 18 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pkt 28 kompletną przystawkę neurochirurgiczną z klamrą DORO 
pozwalającą na wykonywanie zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej pacjenta ? 
Ad.62. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 63 
Pytanie 19 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2, pkt 28 zastosowania ramy mocowanej do szyn bocznych stołu do 
klamry Mayfield/DORO wykorzystywanej przy pozycji siedzącej pacjenta ? 
Ad.63. 
Tak Zamawiający wymaga. 
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Pytanie nr 64 
Pytanie 20 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2, pkt 28 zastosowania dodatkowej przystawki w postaci profilowanego 
zagłówka w kształcie podkowy do zabiegów w okolicach głowy i szyi wraz z możliwiścią regulacji w 3 
płaszczyznach ? Jest to bardzo często wykorzystywany element w zabiegach neurochirurgicznych, którego 
Zamawiający nie ujął w przedmiocie zamówienia. 
Ad.64. 
Tak Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 64 
Pytanie 21 (zadanie nr 2, pkt 28) 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2, pkt 28 dostarczenia wózka na akcesoria do stołu operacyjnego, 
posiadającego szyny boczne do montażu akcesoriów ? 
Ad.65. 
Tak Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 66 
Pytanie 22 (zadanie nr 2) 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2 stołu z możliwością włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu 
do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach 
neurochirurgicznych ? 
Ad.66. 
Tak Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 67 
Pytanie 23 (zadanie nr 2, pkt. 5) 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2 zaoferowania stołu z możliwością zapamiętywania i łatwego 
wywoływania często używanych (minimum 8) przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe 
zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) ?  
Ad.67. 
Tak Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 68 
Pytanie 1: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy  zał. nr 2 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. d): 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownej  do 5%  w przypadku innego istotnego uchybienia z powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca. Wyjaśniamy, że kara powinna mieć charakter jedynie 

dyscyplinujący. 

Ad.68. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 69 
Pytanie 2: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy  zał. nr 2 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. e): 

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie   interesów także 

Wykonawcy, prosimy o określenie również kary 10%, z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

Ad.69. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 70 
Pytanie 3: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy  zał. nr 2 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. f): 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownej  do 5% wartości brutto w nie wykonania obowiązku o którym 

mowa w/w zapisie. Wyjaśniamy, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 

Ad.70. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 71 
ZADANIE 3 - Stanowisko do centralnego monitorowania – 1 szt. 
Ad. pkt. 10.  

Oznacza działającą funkcjonalność na etapie odbioru dostawy stanowiska centralnego monitorowania, czy w 
terminie późniejszym. Opisana integracja wymaga podania nazwy szpitalnego systemu informatycznego w celu 
uwzględnienia związanych z tym kosztów. 
Ad.71. 
Zamawiający dopuszcza późniejszą integrację systemu w terminie do max. 3 miesięcy od dnia dostarczenia 
sprzętu. System szpitalny to AMMS formy Asseco. 
 
Pytanie nr 72 
Ad. pkt. 11. 

Oznacza działającą funkcjonalność na etapie odbioru dostawy stanowiska centralnego monitorowania czy w 
terminie późniejszym.  Opisana integracja wymaga podania nazwy szpitalnego systemu informatycznego w celu 
uwzględnienia związanych z tym kosztów. 
Ad.72. 
Zamawiający dopuszcza późniejszą integrację systemu w terminie do max. 3 miesięcy od dnia dostarczenia 
sprzętu. System szpitalny to AMMS formy Asseco. 
 
Pytanie nr 73 
Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych z 
funkcjonującym u Zamawiającego systemem RIS/PACS Alteris? 
Ad.73. 
Tak Zamawiający będzie wymagał. 
 
 

Z uwagi na konieczność modyfikacji Załącznika nr 1A (zadanie nr 1) do SIWZ Zamawiający zamieści przedmiotowy 

załącznik w dniu dzisiejszym na swojej stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP, w zakładce Zamówienia 

Publiczne 2017 dla przedmiotowego postępowania. Zmiany zostały zaznaczone w kolorze żółtym. 

 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 

       Dyrektor Zespołu 

          /mgr Krzysztof Nazimek 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

 
 
  

Prosimy o doprecyzowanie czy opisana: Możliwość przyjmowania pacjenta przez pobranie jego danych 
demograficznych ze szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7. Koszt 
integracji po stronie systemu szpitalnego pokrywa Wykonawca. 

Prosimy o doprecyzowanie czy opisana  Możliwość wysyłania parametrów życiowych pacjentów do 
szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7. Koszt integracji po stronie 
systemu szpitalnego pokrywa Wykonawca. 


