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L. dz.: DZP- 151/22                                                                                 Poznań,  dnia 18.03.2022 r.  
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia i koryguje informacje 
zawarte w piśmie nr DZP-148/22 z dnia 17.03.2022 r. w następujący sposób: 
 

1. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 9 dla Kolumny chirurgicznej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„9.  Wymiary głowicy i charakterystyka: 

Wysokość: min. 1250 mm, szerokość: maks. 410 mm, głębokość: maks. 310 mm 

Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 20 gniazd.” 

2. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 16 dla Kolumny chirurgicznej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„16. Wyposażenie kolumny: 

•   4 półki na akcesoria montowane do głowicy kolumny wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do 

zawieszenia sprzętu dodatkowego 530 mm x 450 mm (+/- 50 mm) o ładowności min. 50 kg każda 

•    dolna półka wyposażona w szufladę z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego, bez użycia 

narzędzi wyjęcia szuflady do mycia. 

•    uchwyty do pozycjonowania kolumny mocowane na tylnej ścianie kolumny w ustawieniu najbardziej 

ergonomicznym. Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcami. 

Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do 

umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego, 

lub 

•   uchwyty  do  pozycjonowania  kolumny wyposażone  w  przyciski  sterujące  ruchem  pionowym  windy.  

Zwalnianie  hamulców przegubów  ma odbywać  się  bezpośrednio  po  chwyceniu  uchwytu  dzięki  

czujnikom pojemnościowym. 
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•   nawijacz kabli służący uporządkowania nadmiaru przewodów elektrycznych montowane do szyny przy 

każdej z półek lub schowki na nadmiar kabli zamykane klapką 

•     drążek infuzyjny teleskopowy o regulowanej wysokości, mocowany przy pomocy ramienia łamanego 

o długości min. 600 mm. Drążek zakończony czterema hakami na kroplówki” 

3. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 21 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„21. Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min 50cm – 155cm” 

4. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 24 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„24. Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 90.” 

5. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 39 dla Lampy operacyjnej.  

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„39. Współczynnik D50/D10 większe lub równe 50%” 

6. Zamawiający zmienia OPZ w pkt 31 dla Most medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„31. Zwalnianie blokady pneumatycznej lub elekromagnetycznej przyciskami na ściance kolumny lub/i 
przyciskami na uchwytach lub za pomocą uchwytów dotykowych.” 

 

Pozostałe twierdzenia i zapisy pisma nr DZP-148/22 z dnia 17.03.2022 r. pozostają w mocy. 

Ponadto Zamawiający załącza OPZ ze zmianami wynikającymi z niniejszego pisma, zaznaczonymi 

na czerwono.   

Z poważaniem 
        
 
 
 
 
  
Załączniki: 

• OPZ z naniesionymi zmianami na czerwono, 

 
Opracowała: Barbara Głowacka   
nr tel. (61) 854-60-18 
e-mail: dzp@ump.edu.pl                               
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