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Znak sprawy 35/2018/PN                                 Gdańsk, 22 czerwca 2018 r. 
 
 
L. Dz. DZP 2375/118/2018 

 
 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch stołów operacyjnych i stołu zabiegowego. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny – 2 szt. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z żeliwną podstawą osłoniętą obudową wykonaną z 
wysokoodpornego tworzywa ABS? 
Odp. Tak. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który w pozycji do zabiegu stoi na czterech 
elektrohydraulicznie wysuwanych stopkach w podstawie (centralna blokada) – funkcja sterowana z poziomu 
pilota? Oferowane rozwiązanie będzie tożsame z wymaganym, gdyż również stół stoi stabilnie na posadzce oraz 
nie opiera się na kołach podczas operacji. 
Odp. Tak. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza stołu z możliwością zapamiętania 1 pozycji stołu. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem, który wyposażony jest w duże i wypukłe 
przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali 
operacyjnej, lecz bez podświetlenia oraz ekranu ciekłokrystalicznego, które ze względu na wyżej opisane cechy 
nie są konieczne? 
Odp. Tak. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym 
w podstawie stołu z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem funkcji – panel zabezpieczony jest 
osłoną przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji? 
Odp. Tak. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o udźwigu w pozycji centralnej na poziomie ≥350kg? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza stołu o ww. parametrach. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu bez szyn wynoszącej 550mm? 
Odp. Tak. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości blatu z szynami wynoszącej 615mm? 
Odp. Tak. 
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9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu do powierzchni górnej 
bez materaca w zakresie od 650mm (opuszczony) do 1010mm (podniesiony)? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza stołu o ww. parametrach. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją płyty plecowej dolnej w zakresie od -35˚ 
do +70˚ 
Odp. Tak. 
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