Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-6/20

Kraków, 06.05.2020r.
wg rozdzielnika
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „ Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20
pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD
poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy
ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–6/20,
SPROSTOWANIE DO UDZIELONEJ ODPOWIEDZI Z DNIA 05.05.2020 R.
W ZAKRESIE PYTANIA NR VII ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE MODYFIKACJI
ZAŁĄCZNIKA NR 2A, PAKIET NR 1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STÓŁ OPERACYJNY MOBILNY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w związku z błędnym udzieleniem
odpowiedzi na pytania VII sprostowuje odpowiedź udzieloną w dniu 05.05.2020 r. w zakresie pytania nr VII.
Pytania VII
Było:
Pakiet nr 1
W ww. postępowaniu sposób opisania zamówienia przez Zamawiającego wskazuje na dobór parametrów
technicznych charakterystycznych dla stołu operacyjnego firmy OPT. W konsekwencji Zamawiający daje możliwość
zaoferowania jedynie konkretnego produktu i eliminuje możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.
Czy aby zapewnić konkurencję Zamawiający dopuści stół operacyjny z asymetryczną kolumną gdzie nie potrzebny jest
przesuw wzdłużny, z oparciem pleców jednosegmentowym, z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej
przez zamianę pozycji A i B oraz FLEX i REFLEX, z listwami bocznymi bez ograniczników na całej długości stołu, bez
systemu antykolizyjnego, z zakresem wysokości 686-1092 mm, szerokością blatu 520 mm i długością blatu 1997mm,z
centralną blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocie, z
dodatkowym wyposażeniem blatu dla dzieci realizowanym przez zamianę pozycji A i B?
Zaproponowane rozwiązania są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i są powszechnie
wykorzystywane na blokach operacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga , aby stół posiadał przesuw wzdłużny, oparcie pleców z możliwością uzyskania
wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), listwy boczne wyposażone w ograniczniki lub takie rozwiązanie ,
które zabezpieczy korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem, stół wyposażony w
system antykolizyjny lub takie rozwiązanie konstrukcyjne które uniemożliwia kolizję , zakres wysokości Zamawiający dopuszcza, szerokości blatu- Zamawiający dopuszcza, długości blatu- Zamawiający dopuszcza,
centralna blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocieZamawiający dopuszcza, dodatkowe wyposażenie dla dzieci – do zoptymalizowania bezpiecznego ułożenia w
zależności od wielkości, wzrostu dziecka przy pomocy dodatkowych elementów.
Powinno być:
Pakiet nr 1
W ww. postępowaniu sposób opisania zamówienia przez Zamawiającego wskazuje na dobór parametrów
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technicznych charakterystycznych dla stołu operacyjnego firmy OPT. W konsekwencji Zamawiający daje możliwość
zaoferowania jedynie konkretnego produktu i eliminuje możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.
Czy aby zapewnić konkurencję Zamawiający dopuści stół operacyjny z asymetryczną kolumną gdzie nie potrzebny jest
przesuw wzdłużny, z oparciem pleców jednosegmentowym, z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej
przez zamianę pozycji A i B oraz FLEX i REFLEX, z listwami bocznymi bez ograniczników na całej długości stołu, bez
systemu antykolizyjnego, z zakresem wysokości 686-1092 mm, szerokością blatu 520 mm i długością blatu 1997mm,z
centralną blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocie, z
dodatkowym wyposażeniem blatu dla dzieci realizowanym przez zamianę pozycji A i B?
Zaproponowane rozwiązania są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i są powszechnie
wykorzystywane na blokach operacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga , aby stół posiadał przesuw wzdłużny, oparcie pleców z możliwością uzyskania
wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), listwy boczne wyposażone w ograniczniki lub takie rozwiązanie ,
które zabezpieczy korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem, stół wyposażony w
system antykolizyjny lub takie rozwiązanie konstrukcyjne które uniemożliwia kolizję , zakres wysokości Zamawiający dopuszcza, szerokości blatu- Zamawiający dopuszcza, długości blatu- Zamawiający dopuszcza,
centralna blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocie z
dodatkowym wyposażeniem blatu dla dzieci realizowanym przez zamianę pozycji A i B -Zamawiający dopuszcza.
Ponadto Zamawiający sprostowuje modyfikację treści SIWZ wprowadzoną pismem z dnia 05.05.2020 roku w zakresie
Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Stół Operacyjny mobilny
Było:
- Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Stół Operacyjny mobilny, poprzez usunięcie
dwóch pierwszych wierszy z nazwą „LP, WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (…)” , zmianie uległ pkt. 29, poprzez
usunięcie w kolumnie „Minimalne wymagane parametry urządzenia” wyrażenia „dodatkowe wyposażenie blatu dla
dzieci”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2A pakiet nr 3 do SIWZ – po zmianach.
Powinno być:
- Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Stół Operacyjny mobilny, poprzez usunięcie
dwóch pierwszych wierszy z nazwą „LP, WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (…)” , zmianie uległ pkt. 29, poprzez
usunięcie w kolumnie „Minimalne wymagane parametry urządzenia” wyrażenia „dodatkowe wyposażenie blatu dla
dzieci”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2A pakiet nr 1 do SIWZ – po zmianach.
Sprostowanie wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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