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L. dz.: DZP- 148/22                                                                                 Poznań,  dnia 17.03.2022 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. 
 
 
W związku z wniesionymi w przedmiotowym postępowaniu odwołaniami, Zamawiający, wychodząc naprzeciw 
wnioskom odwołujących, 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: 
 
1. Kolumny sufitowe: 

Zamawiający usuwa zapis „Kolumna z powłoką antybakteryjną potwierdzona certyfikatem z niezależnej jednostki 
badawczej”. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga jako przedmiotowego środka dowodowego przedstawienia 
stosownego certyfikatu. Zamawiający usuwa ten zapis w zakresie : 

• pkt. 2 Kolumna anestezjologiczna z windą -15szt 

• pkt 2 Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor -27szt 

• pkt 3 Kolumna pojedyncza-58 szt 

• pkt 2 Kolumna płuco serce 

• pkt 9 e, f, g i k Załącznika PN_7_22 SWZ urządzenia CZSK.BES (1).pdf 

 

2. Zamawiający zmienia zapis OPZ dotyczący rotacji ramion w poziomie w zakresie: 

- pkt 6 dla Kolumna anestezjologiczna z windą 

- pkt 4 dla Kolumna chirurgiczna 

Zamawiający zmienia ten zapis i nadaje mu nową treść: „Rotacja ramion w poziomie 330 stopni” 

3. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 10 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„10. Wymiary konsoli i charakterystyka: Wysokość: min. 670 mm, wymiar głowicy max. 680 mm x 310 mm. Tylna 
i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych. Gniazda gazowe powinny 
mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy” 

4. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 11 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„11. Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na 

głowicy): min 240 kg” 
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5. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„14. Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: 

•         2 x próżnia,  

•         2 x sprężone powietrze 

•         2 x O2 

•         1 x N2O  

•         1 x AGSS 

Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: 

•          2 x RJ45, 

•          4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód pierwszy 

•          4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód drugi 

•          8 x bolec wyrównania potencjałów, 

•          2 x miejsca przygotowane do zamontowania gniazd światłowodowych, 

•          1 x panel do obsługi hamulców i windy  lub 1 x uchwyt do obsługi hamulców i windy, który  można  

zainstalować  na  dowolnej  szynie  montażowej  na  przedniej  lub  tylnej ścianie głowicy. 

Gniazda elektryczne wyposażone w diodę sygnalizującą napięcie oraz klapki zapewniające min. IP44 dla uzyskania 

odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊ lub równoległe. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym 

kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu.” 

6. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 15 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„15. Wyposażenie kolumny:  

• uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej 

ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. 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 

• 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu 

dodatkowego 450 mm x 450 mm (+/- 80mm) o ładowności min. 50 kg 
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• wysięgnik dwuramienny (dł. min. 400 mm) do mocowania drążka infuzyjnego,  

• drążek infuzyjny o długości 800 – 1000 mm z 4 hakami co 90 ̊ 

• możliwość wyposażenia kolumny w pilot przewodowy do obsługi hamulców i windy kolumny, 

• wbudowany uchwyt/mocowanie do zawieszenia aparatu do znieczulenia umożliwiający montaż aparatu co 

najmniej dwóch wiodących producentów.” 

7. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 17 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„17. Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i 

kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli gwarantująca 

łatwość utrzymania powierzchni w czystości.” 

8. 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. 480 mm, głębokość: maks. 310 mm 

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

9. 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 550 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. 

•   nawijacz kabli służący uporządkowania nadmiaru przewodów elektrycznych montowane do szyny przy każdej z 

półek lub schowki na nadmiar kabli zamykane klapką 
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•     drążek infuzyjny teleskopowy o regulowanej wysokości, mocowany przy pomocy ramienia łamanego o długości 

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

10. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 17 dla Kolumny chirurgicznej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„17. Na bocznej ścianie kolumny wbudowany ekran w technologii dotykowej umożliwiający sterowanie hamulcami 

i oświetleniem w kolumnie oraz wszystkimi funkcjami lampy operacyjnej i kamery 

lub  

sterowanie hamulcami za pomocą uchwytów dotykowych,  oświetlenie  sterowane  za  pomocą  dedykowanego  

sterownika  na  ścianie kolumny  a  sterowanie  funkcjami  lampy  operacyjnej  i  kamery  za  pomocą  panelu lub 

ekranu  dotykowego  zamontowanego  przy lub na kolumnie np. na dodatkowym wysięgniku 

lub  

sterowanie hamulcami za pomocą przycisków na specjalnych uchwytach zamontowanych na głowicy kolumny, 

sterowanie oświetleniem w kolumnie za pomocą specjalnego przełącznika umieszczonego na głowicy kolumny,  

sterowanie  funkcjami  lampy  operacyjnej  i  kamery  za  pomocą  panelu lub ekranu  dotykowego  zamontowanego  

przy lub na kolumnie np. na dodatkowym wysięgniku  

lub za pomocą tabletu umieszczonego na głowicy kolumny” 

11. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 5 dla Kolumny pojedynczej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„5. Kolumna o wysokości min. 1000 mm, szerokości maks. 410 mm i głębokości maks. 310 mm zawieszona na 

ramieniu dwuczęściowym o długości 750 mm + 750 mm (+/100 +/-120 mm)”. 

12. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 7 dla Kolumny pojedynczej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„7. W dolnej części kolumn zamontowana szyna akcesoryjna okalająca ją z trzech stron lub odrębne trzy szyny 

akcesoryjne z trzech stron głowicy kolumny” 

13. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 15 dla Kolumny pojedynczej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„15. Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° lub równolegle w stosunku do osi głowicy” 

14. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 3 dla Kolumny płuco serce. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„3. Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 

min.1500 mm max. 2000 mm. Nie dopuszcza się ramion których jakakolwiek ze ścian ma budowę wklęsłą” 
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15. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 4 dla Kolumny płuco serce. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„4. Druga cześć ramienia uchylna pozwalająca na elektryczną regulację wysokości głowicy w zakresie min. 500 

mm.” 

16. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 5 dla Kolumny płuco serce. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„5. Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni”. 

17. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 9 dla Kolumny płuco serce. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„9. Wymiary głowicy i charakterystyka: 

Głowica pozioma o szerokości: nie większej niż 830 mm.  

Tylna i przednia ściany głowicy powinien umożliwić montaż do min 20 gniazd.” 

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

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„3. Obudowy kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło lub lampa w kształcie wieloboku wpisanym 

w koło lub lampa zaokrąglona z przestrzeniami umożliwiającymi przepływ powietrza z nawiewu laminarnego 

umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego” 

Zamawiający wykreśla także zapis dotyczący dodatkowych punktów za dostawę lamp określonego rodzaju.  

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

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„4. Obudowy kopuły satelitarnej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło lub lampa w kształcie wieloboku 

wpisanym w koło lub lampa zaokrąglona z przestrzeniami umożliwiającymi przepływ powietrza z nawiewu 

laminarnego umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego” 

Zamawiający wykreśla także zapis dotyczący dodatkowych punktów za dostawę lamp określonego rodzaju. 

20. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 7 dla Lampy operacyjnej. 

 

21. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 10 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„10. Moduły diodowe światła głównego składające się z maks. czterech niezależnych diod, gdzie każda z nich 

posiada inną, indywidualną soczewką.” 
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22. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 15 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„15. Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 190 mm – 270 mm lub obustronnie większym” 

Zamawiający zmienia także zapis w obrębie punktacji: 

„Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie min. 140 mm – 320 mm - 10 pkt. 

 Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 160 mm – 300 mm – 5 pkt. 

Pozostałe dopuszczane zakresy – 0 pkt.” 

23. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 17 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„17. Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach.” 

24. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 20 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„20. Głębokość oświetlenia min. 105 cm” 

Zamawiający zmienia także zapis w obrębie punktacji: 

„głębokość oświetlenia ≥150 cm – 5 pkt. 

głębokość oświetlenia <150 cm – 0 pkt.” 

25. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 30 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP44” 

Zamawiający wskazuje, że zmienia warunek na: Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP54 na  IP44, nie uwzględnia 

natomiast wniosku Odwołującego zapis min. IP20. Zapis proponowany przez odwołującego doprowadziłby do 

niedopuszczalnego zaniżenia progu bezpieczeństwa, bowiem klasa IP 20 nie stanowi żadnej ochrony przed 

wnikaniem wody, a zawiera jedynie minimalną odporność i to na ciała stałe o średnicy 12,5 mm i większej. 

Zmawiający nie zgadza się na dopuszczenie norm zmniejszających bezpieczeństwo użytkowników. Dopuszczony 

poziom IP 44 zabezpiecza kopułę lampy przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku i taka klasa szczelności 

jest minimalną jaką można przyjąć, a oferowaną przez wielu producentów lamp (będąc precyzyjnym należy 

stwierdzić, że szereg wytwórców oferuje nawet wyższy poziom ochrony). 

26. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 32 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 
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„32. Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez 

dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego lub parametr zarządzany przez elektroniczny system 

monitorowania odległości i doświetlenia pola operacyjnego.” 

27. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 36 dla Lampy operacyjnej. 

 

28. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 37 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„37. Lampa zapewnia redukcję kontrastu pomiędzy powierzchnią oświetlaną a zacienioną” 

29. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 38 dla Lampy operacyjnej. 

 

30. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 13 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„13. Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy z min. 2 stron lub szyny 
nośne zlokalizowane na narożnikach kolumn.” 

31. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 4 dla Kolumna chirurgiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„4. Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni” 

32. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 dla Kolumna chirurgiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

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

33. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 26 dla Most Medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„26. Min. 2 półki o szerokości 530 mm i głębokości 480 (+/- 50 mm) wyposażone w szyny boczne do montażu 
akcesoriów. Dolna półka z szufladą. Dopuszcza się również półki o wymiarach 630 mm x 440 mm.” 

34. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„14. Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 190 mm – 250 mm lub obustronnie 
większym” 

Zamawiający zmienia także zapis w obrębie punktacji: 

„Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 140mm – 320 mm- 10 pkt. 

Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 160 mm – 300 mm – 5 pkt. 
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Pozostałe dopuszczane zakresy – 0 pkt.” 

35. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 19 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„19.  Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10 12 ÷100% poprzez panel dotykowy.” 

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

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

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

37. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 23 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„23. Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95” 

38. 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 90.” 

39. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 26, pkt 27 i pkt 36 dla Lampy operacyjnej. 

 

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

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„39. Współczynnik D50/D10 ok. 50%” 

41. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 41 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść pkt 41: 

„Rozpraszanie cienia z jedną maską: min. 75%.” 

42. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 42 dla Lampy operacyjnej. 

 

43. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 3 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„3. Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części lub obudowa lampy w kształcie 
wieloboku foremnego lub obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym.” 

44. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 6 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„6. Kopuła lampy wyposażona w min. 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej.” 
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45. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 8 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„8. Żywotność diody nie mniejsza niż 50 000 godzin.” 

46. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 9 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„9. Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły lub 
przy pomocy pokrętła znajdującego się na krawędzi kopuły.” 

47. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 11 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„11. Średnica pola roboczego: min.170 mm.” 

48. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 12 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„12. Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach lub płynnie.” 

49. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„14. Natężenie światła regulowane w zakresie min. 30÷100%” 

50. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 16 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„16. Temperatura barwowa 4350K (+/- 200K).” 

51. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 17 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„17. Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95.” 

52. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 18 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

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

53. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 19 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„19. Całkowity pobór mocy maks. 60 W.” 

54. Zamawiający wykreśla zapisy OPZ obejmujące pkt 20, pkt 21 i pkt 25 dla Lampy zabiegowej. 
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55. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 24 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„24. Maksymalne wymiary kopuły: 250 mm x 440 mm.” 

56. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 5 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

 

57. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 9 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„9. Żywotność diody nie mniejsza niż 50 000 godzin.” 

58. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 12 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„12. Średnica pola roboczego regulowana w zakresie min. 180 mm – 270 mm.” 

59. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„14. Regulacja natężenia światła o przynajmniej 6 stopniach oraz możliwość aktywowania pełnego natężenia 
światła jednym przyciskiem.” 

60. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 16 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„16. Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% poprzez panel umieszczony na kopule lub ramieniu 
lampy.” 

61. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 18 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

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

62. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 20 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„20. Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95.” 

63. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 21 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„21. Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 90.” 
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64. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 22 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„22. Całkowity pobór mocy max.85W.” 

 

65. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 23 i pkt 24 dla Lampy sufitowej operacyjno-

zabiegowej. 

 

66. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 29 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„29. Rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły: min. 45%” 

67. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 30 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

 

68. Zamawiający zmienia zapisy OPZ obejmujące pkt 5, pkt 11 i pkt 21 dla Myjni do kaczek i basenów i 

nadaje im nową treść: 

„5.  Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: maksymalnie 1.350 mm, Szerokość: 450 mm, Głębokość: 580 
mm.” 

„11. Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 3,75 kW” 

„21. Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 0,75kW.” 

69. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 dla Kolumna anestezjologiczna. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„3.Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 
1900 (+/- 100). 

4. Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 1000 mm (+/-100) 

5. Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 1000 mm (+/-100).” 

70. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 15 dla Kolumny chirurgicznej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„15. Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy:  

•         2 x próżnia,  

•         2 x sprężone powietrze,  

•         1 x tlen, 

Gniazda elektryczne i teletechniczne: 

•          4 x RJ45 min. kat 6,  
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•          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 45 ̊ lub równolegle. 

Gniazda elektryczne w dwóch kolorach różnych kolorach odpowiadającym dwóm obwodom.” 

71. Zamawiający zmienia zapis OPZ  w pkt 18 i pkt 19 dla Kolumny pojedynczej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„18 Min. 2 półki o szerokości 530 mm i głębokości 480 (+/- 50 mm) wyposażone w szyny boczne do montażu 
akcesoriów. Dolna półka z szufladą 

19. Półki o ładowności min. 50 kg.” 

72. Zamawiający wykreśla zapis OPZ obejmujący pkt 7 dla Lampy operacyjnej. 

 

73. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 22 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„22. Temperatura barwowa regulowana min. w czterech krokach w zakresie min. 3900 - 5000K.” 

74. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 46 dla Lampy operacyjnej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„46. Regulacja parametrów kamery: 

1. Balansu bieli 

2. Przysłony 

3. Skupienia 

4. Powiększenia (zoom, min 60 krotny).” 

75. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 17 i pkt 18 dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„17. Głębokość oświetlenia min. 105cm.  

18. Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 50cm – 155cm.” 
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76. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 13 dla Lampy zabiegowej. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„13. Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 60 000 
luks.” 

77. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 5 dla Most medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„5. Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości powyżej 200 cm nad podłogą. Wymiary belki ok. 600 
mm x 215mm (+/-40 mm).” 

78. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 14 i pkt 31 dla Most medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„14. Ruch wózka aparaturowego i infuzyjnego wzdłuż belki blokowany pneumatycznie lub elektromagnetycznie z 
panelu na głowicy (aparaturowy) i uchwytów na tylnej ścianie głowicy kolumny infuzyjnej lub za pomocą 
uchwytów zamontowanych na szynach instalacyjnych obu wózków.” 

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

79. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 22 dla Most medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„22. Pod głowicą po stronie aparaturowej zawieszone rury montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów 
medycznych o długości min. 1200mm, m.in. drążka infuzyjnego do pomp infuzyjnych i worków na kroplówki, 
półek i szuflady lub szyny montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych o długości min. 
800mm, m.in. drążka infuzyjnego do pomp infuzyjnych i worków na kroplówki półek, szuflady.” 

80. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 37 dla Most medyczny. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„37. Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° lub równolegle w stosunku do osi głowicy.” 

81. Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 10 dla Kolumna płuco serce. 

Zamawiający zmienia ten zapis i wprowadza nową treść: 

„10. Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na 
głowicy): min 114 kg.” 

 

82. Zarzut braku wskazania Projektu miejsc montażu 

Zamawiający w ogłoszeniu przedstawił rzuty pomieszczeń z ich wymiarami. Uzupełniająco Zamawiający zmienia 
załącznik SWZ obejmujący rzuty pomieszczeń poprzez wskazanie wysokości każdego pomieszczenia.  
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Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie w punkcie 15. OPIS KRYTERIÓW OCENY 
OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT w ppkt 2 tabeli 
następującej treści: „UWAGA!  dla szafy endoskopowej: na potwierdzenie zgodności z kryteriami (punkty oceny 
technicznej) określonymi w treści załącznika nr 3 do SWZ, wymagane jest złożenie certyfikatu niezależnego 
instytutu badawczego potwierdzającego możliwość przechowywania endoskopów przez okres min. 14 dni  (punkt 
4 opisu szafy endoskopowej w załączniku nr 3 do SWZ ). W przypadku przedłożenia certyfikatu na ilość dni 
mniejszą niż zadeklarowana w ofercie ale nie mniejszą niż 14 przyznana zostanie ilość punktów oceny technicznej 
odpowiednia do ilości dni określonych w certyfikacie.” 
 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
 

   

Z poważaniem 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

• OPZ z naniesionymi zmianami 

• Załącznik nr 7 do SWZ – projekt miejsc montażu z dodanymi wysokościami pomieszczeń, których będą 

montowane zamawiane urządzenia 

 
 
Opracowała: Barbara Głowacka   
nr tel. (61) 854-60-18 
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