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L. dz.: DZP- 317/22                                                                                 Poznań,  dnia 01.06.2022 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 zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 
sposób: 
 
I. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ) dodaje 4 szt. Kolumn chirurgicznych wraz 
ze szczegółowym opisem: 

Kolumna chirurgiczna -  szt. 4 

Nazwa:  

Typ:  

Wytwórca:  

Kraj pochodzenia: 

L.p. Opis 
Parametry 

wymagane / 
oceniane 

Parametry oferowane 

1.  
Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie 
zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb 

TAK  

3.  

Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o 
całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 1500 
mm max 2000 mm. Pierwsza część ramienia (od osi 
przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 
750 mm. 
Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi 
obrotu głowicy): min. 750 mm. 
Obie części ramienia tej samej długości. 
Nie dopuszcza się ramion których jakakolwiek ze ścian ma 
budowę wklęsłą. 

TAK  

4.  Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni TAK  

5.  
Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką 
silikonową od strony sufitu  

TAK  

6.  

Podwójny system hamulców w przegubach kolumn 
(przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu 
głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – 
elektropneumatyczne 

TAK  

7.  
Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny 
w pozycji w przypadku awarii układów hamulcowych 

TAK  

8.  
Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw 
ograniczników 

TAK  

9.  

Wymiary głowicy i charakterystyka: 
Wysokość: maks.600 mm, szerokość: maks. 480 mm, 
głębokość: maks.  310 mm 
Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do 
min 20 gniazd.  

TAK  

10.  

Kolumna wyposażona w oświetlenie do zabiegów 
endoskopowych zainstalowane od spodu głowicy 
oświetlające podłogę oraz na górze ramienia. Każde z 
indywidualnym włącznikiem i regulacją jasności z panelu 
umieszczonego na ścianie głowicy. 

TAK  

11.  
Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej 
aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): 
min 140 kg 

TAK  

12.  
Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion 
testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą 
IEC 60601-1 

TAK  
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13.  
Prowadnice nośne pod montaż półek i innych akcesoriów 
zlokalizowane z przodu i z tyłu kolumny. 

TAK  

14.  
Prowadnice wewnętrzne, niewystające ze ścian 
lub szyny montażowe ukryte w narożnikach kolumny 

TAK  

15.  

Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie 
głowicy:  
 •         2 x próżnia,  
 •         1 x sprężone powietrze Air5 
 •         1xCO2 
 •         1xO2 

 
Gniazda elektryczne i teletechniczne: 
•          6 x RJ45 min. kat 6,  
•          6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 1, 
•          6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 2, 
•          12 x bolec wyrównania potencjałów, 
•          1 x włącznik oświetlenia ambient , j.w. 
•          2 x zaślepione gniazdo niskonapięciowe do 
późniejszego wykorzystania 
Gniazda elektryczne wyposażone w diody informujące o 
zasilaniu oraz w klapki zapewniające min. IP44 dla 
uzyskania  odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 
45̊ lub równolegle. 
Gniazda elektryczne w dwóch kolorach różnych kolorach 
odpowiadającym dwóm obwodom. 

   

16.  

Wyposażenie kolumny: 
•    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. 

TAK  

17.  

Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie 
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i 
kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Wszystkie ściany 
gładkie bez poprzecznych szczelin. 

TAK  

 

 
W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza zaktualizowane dokumenty: wzór 
formularza oferty, Opis przedmiotu zamówienia z projektem miejsc montażu.  

 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 

 

 
Załączniki: 

1. Zaktualizowany wzór formularza oferty.  
2. Zaktualizowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
3. Zaktualizowany projekt miejsc montażu 

 
Opracowała: Barbara Głowacka  
nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.pl  

mailto:dzp@ump.edu.pl
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