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Wyjaśnienia nr 1

na dostawę stołóW "i".:j"ffIl5fr?:';:i.'lJr"i ffifiTi#"'"illufilii.lo"p""jalistycznego
Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 25.03,2016r, uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: STÓŁ oPERACYJNY OGÓLNoCHIRURGICZNY MoBILNY- ż szt,
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o Średnicy 125mm całkowicie
schowanymi w obrysie podstawy stołu z centralną blokadą kół realizowaną w taki sposób, ze koła
chowają się a stół stoi na podstawie dzięki czemu jest uzyskiwana większa stabilnoŚĆ podczas
operacji niż poprzez wysuwanie się elektromechaniczne nózek. Wymagane rozwiązanie jest
charakterystyczne dla stołu TruSystem 7000 firmy Trumph
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 2: STOŁ OPEąACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY MOBILNY- 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym, jest to rozwiązanie tożsame, a stoły
z napędem elektromechanicznym są produkowane w zasadzie przez tylko jednego producenta czyli
firmę Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3: SToŁ oPEMCYJNY oGoLNoCHIRURGICZNY MoBILNY- 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu węzszą w częŚci centralnej ułatwiająca dostęp do stołu
chirurgowi I szersza na końcach co zwiększa stabilnoŚĆ stołu podczas zabiegu .

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: STÓr OPERACYJNY oGoLNoCHIRURGICZNY MOBILNY- 2 szt,
Czy Zamawiający dopuści blat stołu wyposazony w materace o właŚciwoŚciach przeciwodlezynowych,
zdejmowane o grubości B0 mm.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie, dopu szcza I podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5: STOŁ OPER.ACYJNY OGOLNOCHiRURGICZNY MOBILNY- 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie
szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów Wymagane rozwiązanie jest
charakterystyczne dla stołu TruSystem 7000 firmy Trumph. Ponadto taka punktacja preferuje
jednego dostawcę tj TruSystem 7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6: SToŁ oPERACYJNY oGoLNoCHIRURGICZNY MoBILNY- 2 szt,
Czy Zamawiający dopuŚci
obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny min:
- regulacja wysokości
- przechyły boczne
- Trendelen n bu rgalAntytrendelen n bu rga
- pozycja flex/reflex
- płyta nożna
- płyta plecowa dolna
- pozycja sta.ndardowa ,,0"
- blokowanie/odblokowanie stołu
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7i sToŁ oPERACYJNY oGoLNocHIRURGICZNY MoBILNY- 2 szt,

SporządZiła: A



Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny najwyzszej 5 pkt za rozwiązanie aktywowania funkcji jazdy
stołu elektronicznie z pilota i/lub kolumny stołu, poniewaz sterowanie funkcją jazdy z kolumny stołu
jest rozwiązaniem mało ergonomicznym i funkcjonalnym. Ponadto taka punktacja preferuje jednego
dostawcę tj TruSystem 7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY MOBILNY - 2 szt,
Czy Zamawiający dopuŚci możliwoŚĆ pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego
równiez rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu bez wyboru orientacji
ułozenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego
ułoŻenia poniewaz z założenia jest to panel sterowania awaryjnego i mozna sterować z tej pozycji
wszystkimi funkcjami .Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego spełnia jedynie stół TruSystem
7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SiWZ.
Pytanie 9: srÓł- oPERACYJNY oGoLNocHIRURGICZNY MoBILNY - 2 szt,
Czy Zamawiający dopuŚci regulację wysokości stołu operacyjnego od 600mm do 1060mm
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający dopuszcza powyzsze.
Pytanie 10; SToŁ oPERACYJNY oGÓLNoCHIRURGICZNY MoBILNY - 2 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci podnóżek dwudzielny, regulowany w zakresie +B0o/-goo w płaszczyźnie
góra dół.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SiWZ.
Pytanie 11: SToŁ oPERACYJNY oGoLNoCHIRURGICZNY MoBILNY - 2 szt.
czy zamawiający dopuści regulację płyty plecowej górnej w zakresie a$Qol-4Oo
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyzsze.
Pytanie 12: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWy MoBILNy- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy 125mm całkowicie
schowanymi w obrysie podstawy stołu z centralną blokadą kół realizowaną w taki sposób ,że koła
chowają się a stół stoi na podstawie dzięki czemu jest uzyskiwana większa stabilność podczas
operacji niŻ poprzez wysuwanie się elektromechaniczne nózek. Wymagane rozwiązanie jest
charakterystyczne dla stołu TruSystem 7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWy MoBILNy- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci stół z napędem elektrohydraulicznym, jest to rozwiązanie tozsame, a stoły
z napędem elektromechanicznym są produkowane w zasadzie przez tylko jednego producenta czyłi
firmę Trumph.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci podstawę stołu węzszą w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu
chirurgowi t szersza na końcach zwiększającą stabilność stołu podczas zabiegu
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci blat stołu wyposazony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych,
zdejmowane o grubości B0 mm,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie rs: STÓŁ oPERACYJNY oGÓLNoCHIRURGICZNY - URAZoWY MoBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie
szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Wymagane rozwiązanie jest
charakterystyczne dla stołu TruSystem 7000 firmy Trumph. Ponadto taka punktacja preferuje
jednego dostawcę tj TruSystem 7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 17: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści
Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny min:
- regulacja wysokości
- przechyły boczne
- Trendelennbu rga/Antytrendelennburga
- pozycja flex/reflex
- płyta nożna
- płyta p|ecowa dolna
- pozycja standardowa ,,0"
- blokowanie/odblokowanie stołu
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie
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dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 18: SrÓł_ oPERACYJNY oGoLNoCHIRURGICZNY - URAZoWY MoBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny najwyzszej 5 pkt za rozwiązanie aktywowania funkcji jazdy
stołu elektronicznie z pilota i/lub kolumny stołu, poniewaz sterowanie funkcją jazdy z kolumny stołu
jest rozwiązaniem mało ergonomicznym i funkcjonalnym. Ponadto taka punktacja preferuje jednego
dostawcę tj TruSystem 7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie z,rezygnuje, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 19: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci mozliwoŚĆ pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego
równiez rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu bez wyboru orientacji
ułozenia pacjenta na pane|u boczny, poprzez wciŚnięcie przycisku z podświetleniem wybranego
ułozenia poniewaz z założenia jest to panel sterowania awaryjnego i mozna sterować z tej pozycji
wszystkimi funkcjami. Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego spełnia jedynie stół TruSystem
7000 firmy Trumph
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie zo: STÓŁ oPERACYJNY oGÓLNoCHIRURGICZNY - URAZoWY MoBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci regulację wysokoŚci stołu operacyjnego od 600mm do 1060mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 21: STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci podnózek dwudzielny, regulowany w zakresie +B0o/-gOo w płaszczyźnie
gora dół,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczal podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 22l STOŁ OPERACYJNY OGOLNOCHIRURGICZNY - URAZOWY MOBILNY- 1 szt.
Czy Zamawiający dopuŚci regulację płyty plecowej górnej w zakresie a$Qo/-{0o
Od powied źl T ak, Za m awi ający d o pu szc za powy ższe.
Pytanie 23= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie czasu przystąpienia do naprawy do 48
godzin (w dni robocze tj. pon -pt,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia?
Zapis proponowany przęz Zamawiającego wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w
czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby
Zamawiającego. Tym sposobem wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie
stosownych działań.
OdpowiedŹl Nie, Zamawiający nie wydłuży czasu przystąpienia do naprawy, podtrzymuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie czasu usunięcia awarii do 7 dni jezeli
naprawa nie będzie wymagaĆ sprowadzania częŚci zamiennych z zagranicy i 14 dni jezeli zaistnieje
taka konieczność?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wydłuży czasu usunięcia awarii, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: ,,Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany przedmiotu umowy na nowy| w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech
istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów), lub w
przypadku niemożliwoŚci dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w pkt. 3,
Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony
uzgodnionym, jednak nie dłużej niż 7 dni" na następujący:
,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, w okresie gwarancji, w
przypadku wystąpienia trzech awarii tego elementu/podzespołu w terminie 14 dni'.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 26= Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje
przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez uzytkownika) akcesoriów,
częŚci i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a takze wyrobów jednorazowego
uzytku wchodzących w skład przedmiotu umowy/ a w szczególności, że nie znajdują do nich
zastosowania zapisy dotyczące przedłuzenia i odnowienia gwarancji?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie potwierdza powyzszego. Jednocześnie Zamawiający
doprecyzowuje zapisy w §5 projektu umowy idodaje pkt. 7 o treści:
Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły
obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub
podzespole r w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w
szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego niezgodnej z jego

przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsłu9i sprzętu,
mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego lub

ób trzecich i wywołane nimi wady,



b) samowolnych napraw/ przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi w tym losowymi, tzw. siła wyzsza (pożar,
powódź, zalanie itp,).

3) materiały eksploatacyjne.
Pytanie 27: Wnosimy o zmianę par. 4 ust. 5 wzoru umowy na następujący: ,,Wykonawca nie moze
dokonaĆ cesji wierzytelnoŚci powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bezzgody Zamawiającego, wyrazonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz, 654). W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma
prawo dokonaĆ przelewu wierzytelnoŚci zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrazone w
zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące. "
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzszy zapis, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 28: Dot. par, 6 ust. 1.1.
Prosimy o zmianę wysokoŚci kary umownej za opóŹnienie w dostawie do 0,2o/o wartości brutto
sprzętu nie dostarczonego w terminie.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 29: Dot. par. 6 ust. 1.2.
Prosimy o zmianę naliczania kar umownych przez naliczanie kar od wartości sprzętu, którego
opóŹnienie dotyczy i zmianę istniejącego zapisu na następujący:
,,Za opóŹnienie w czynnoŚciach, o których mowa w par. 5 ust 2-5 w wysokości 0,7o/o wartości brutto
sprzętu, którego opóźnienie dotyczy.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3O: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczenia wraz z
ofertą instrukcji obsługi?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie terminu dostaw w do 60 dni od
podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 32: Dotyczy Załącznik nr 1 w części D pkt 1 i 2
Czy Zamawiający będzie wymagał (w formie oŚwiadczenia producenta) dokumentu autoryzacyjnego
iz, dostawca będzie posiadał autoryzację producenta wazną zarówno w zakresie dostaw §przętu
głównego (dystybucja), częŚci zamiennych, akcesoriów dodatkowych jak i serwisu gwarancyjnego i

pogwarancyjnego wazną przez cały okres trwania udzielonej gwarancji ?
Od powied Ź: Tak, Za mawiający wymaga dołączen ia do oferty do ku mentu a utoryzacyj nego.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
O4.04.2OL6 r. pozostaje bez zmian.
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