
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

                                                                                                     Tarnowskie Góry, dnia 24.06.2022r. 
AZ.272.4.10.2022 

 
 
          Wykonawcy 
 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2 
 
 
 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 
Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 
ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1129 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ: 

 
 
 

zapytania I 
 

dotyczy: Część B 
 

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie czy 
Zamawiający zgodnie z zapisem w części B – oczekuje Inkubatora Otwartego czy też doszło do 
omyłki pisarskiej i Zamawiający planuje zakupić Respirator noworodkowy, zgodnie ze specyfikacją 
parametrów zawartą w Załączniku nr 2? W przypadku omyłki prosimy o modyfikacje zapisu  
w części B.  

Odp. Zamawiający oczekuje Inkubatora otwartego ze stanowiskiem do resuscytacji. 
 
 

dotyczy: Część B Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy 
 

2. §5 ust. 5 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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3. §5 ust. 9 Uprzejmie proszę o zmianę zapisu na „Wykonawca gwarantuje, iż po trzech naprawach 
tego samego elementu/podzespołu sprzętu medycznego nastąpi wymiana na nowy 
element/podzespół”, co będzie zgodne z zaleceniami producenta. 

Odp. Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust. 9. 
 

4. §8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  
i potwierdzenie, że kary umowne odnoszą się do wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy a nie 
wartości umowy: 
- pkt. 1) do 10%? 
- pkt. 3) do 0,2%? 
W przypadku braku zgody na odniesienie kar umownych do wartości każdego ze sprzętów  
z osobna uprzejmie proszę o potwierdzenie, że na każdą z części zamówienia zostanie zawarta 
odrębna umowa. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §8 ust. 1. Zamawiający potwierdza, że na 
każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. 

 
5. §8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości łącznej maksymalnej 

wysokości kar umownych do 20% ? 
Uzasadnienie: obecnie ustalona wysokość kar umownych jest wysoka, nie proporcjonalna do 
wartości zamówienia, odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych  
w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu 
umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. 

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §8 ust. 2. 
 

 
zapytania II 

 
Dotyczy: Załącznik nr 2 
 

1. pkt. 1, 3. Prosimy o dopuszczenie do postępowania wózka do transferu blatu, najazd na kolumnę  
z dwóch stron - od strony głowy lub nóg pacjenta. Rozwiązanie takie jest równie funkcjonalne jak 
opisane w OPZ a różnica wynika jedynie z technologii danego producenta. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza najazdu na kolumnę od strony głowy lub nóg ze względu na 
rozmiary Sali. 
 

2. pkt. 1, 3. Prosimy o zastosowanie oceny i przyznanie 10 punktów za zaoferowanie pilota 
bezprzewodowego który może być ładowany za pomocą ładowarki zewnętrznej oraz za pomocą 
dedykowanego przewodu dostarczanego w ramach dostawy do kolumny stoły operacyjnego. 
Rozwiązanie takie zwiększa elastyczność obsługi stołu. 

Odp. Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ. 
 

3. pkt. 2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym kolumna w najwyższym miejscu 
(przy samej kolumnie) ma wymiar 36mm. Różnica ta jest zatem praktycznie niezauważalna, a co 
więcej dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu samej podstawy jest możliwe postawienie na niej 
nóg, co zapewnia możliwość jak najbardziej ergonomicznej pracy operatora. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
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4. pkt. 4. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym dolna pozycja regulacji wysokości 
(bez materacy) wynosi 621mm. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach 
klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

5. pkt. 6. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja przechyłów bocznych 
wykonywana jest w zakresie 280/280. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach 
klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

6. pkt. 7. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja pozycji Trendelenburga 
wynosi 450. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach klinicznych i nie wpływa  
w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. Jednocześnie prosimy o usunięcie punktacji 
tego parametru gdyż od poziomu 450 parametr ten nie wpływa na wartości kliniczne urządzenia. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

7. pkt. 8. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja pozycji anty-
Trendelenburga wynosi 450. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach 
klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. Jednocześnie 
prosimy o usunięcie punktacji tego parametru gdyż od poziomu 450 parametr ten nie wpływa na 
wartości kliniczne urządzenia. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

8. pkt. 9. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym panel wbudowany jest w kolumnę 
stołu na boku po prawej stronie pacjenta. Takie rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne a dostęp do 
panelu łatwiejszy niż w przypadku panelu zamontowanego od strony głowy. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

9. pkt. 9. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym panel wskazuje m.in. aktualny 
stan naładowania akumulatorów, a parametry takie jak pozycja blatu, typ blatu i aktualnie 
wykonywane ruchy, informacje o ewentualnych usterkach systemu – wszystkie informacje  
w języku polskim – wyświetlane są na ekranie pilota sterującego – który jest podstawowym 
urządzeniem sterującym stołu. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

10.  pkt. 12. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu który posiada możliwość awaryjnego 
sterowania wszystkimi funkcjami kolumny stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego 
na kolumnie stołu od lewej lub prawej strony głowy pacjenta w celu zapewnienia wygodnego 
dostępu do niego z obu stron stołu i uniknięcia przypadkowych ruchów spowodowanych 
niezamierzoną aktywacją. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

11.  pkt. 13. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z panelem sterującym wyposażonym 
m.in. w przycisk samopoziomujący (przycisk „0”), przycisk aktywujący pozycję do czyszczenia 
(maksymalne rozciągnięte osłony kolumny), przyciski sterowania wysokością kolumny, przechyłów 
bocznych i wzdłużnych stołu. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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12.  pkt. 14. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z kolumną stołu wyposażoną  
w następujące systemy oprogramowania: 

- system oprogramowania pozwalający na automatyczne rozpoznanie, bez naciskania żadnego 
przycisku, położenia blatu na kolumnie i ustawień kątów ruchów; 

- system oprogramowania rozpoznający akcesoria i segmenty blatu i pozwalający na uniknięcie 
wypadków w przypadku nieprawidłowego ustawienia. 

- system antykolizyjny blatu 
Wszystkie wyżej wymienione systemy ze względów bezpieczeństwa są aktywne non-stop – 
niewymagające aktywacji dedykowanym przyciskiem. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

13.  pkt. 15. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego posiadający system 
sterowania awaryjnego niewymagający zastosowania dodatkowych akumulatorów. Stół jest też 
wyposażony w tryb czuwania w który przechodzi po dłuższym czasie braku ruchów. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

14.  pkt. 18. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym blat wyposażony 
jest w materace przeciwodleżynowe o grubości 80 mm, antystatyczne, bezszwowe, odporne na 
środki dezynfekcyjne, mocowane na rzep. Takie rozwiązanie nie wpływa niekorzystnie na aspekty 
funkcjonalne urządzenia a różnica wynika jedynie z technologii danego producenta. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

15.  pkt. 20. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym 
elektromechaniczna regulacja podnóżków - dwóch jednocześnie lub pojedynczo mieści się  
w zakresie: góra +900, dół -1100. Zakres taki jest większy niż wymagany w OPZ. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

16.  pkt. 21. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z elektromechaniczną regulacją przesuwu 
wzdłużnego blatu 400mm. W przypadku konstrukcji naszego stołu jest to wartość pozwalająca na 
dostęp aparatu RTG na bardzo dużej długości, a to jest parametrem istotnym z klinicznego punktu 
widzenia. Jednocześnie prosimy o usunięcie punktacji tego parametru, gdyż jak wspomniano 
powyżej – jest to jedynie parametr techniczny, a nie parametr wpływający bezpośrednio na 
funkcjonalność urządzenia. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

17.  pkt. 23. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego bez regulacji oparcia 
pleców sterowanej mechanicznie (oparcie pleców górne od strony podgłówka)? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

18.  pkt. 23. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym regulacja oparcia 
pleców sterowana jest elektormechanicznie (oparcie pleców górne od strony podgłówka)  
w zakresie: góra +900, dół -900. W przypadku dopuszczenia zaoferowania tego rozwiązania, 
prosimy o dopuszczenie blatu z płytą dolną zamontowaną na stałe. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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19.  pkt. 27. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego, który osiąga przechył 
Trendelenburga i anty-Trendelenburga 300 przy jednoczesnym przechyle bocznym – 200. 
Rozwiązanie takie jest sprawdzone od wielu lat w warunkach klinicznych i wykorzystywane np.  
w przypadku operacji laparoskopowych. 
Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że osiągnięcie wymogu stawianego przez Zamawiającego, ze 
względów bezpieczeństwa nie jest możliwe bez zastosowania akcesoriów m.in. takich jak podpory 
barków czy podpory pod stopy – których dostarczenia Zamawiający nie przewiduje do żadnego ze 
stołów. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 

zapytania III 
 

 
dotyczy: Część A - Stoły operacyjne z systemem wymiennych blatów: 3 kolumny, 7 blatów,  
6 wózków do transportu blatów – 4 szt.  
 
 

1. Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę i będzie wymagał do zaoferowania: Stoły operacyjne 
z systemem wymiennych blatów składające się z: kolumny/ podstawy – 3 szt., wymienne blaty – 7 
szt., wózki do transportu blatów – 6 szt. zgodnie z Tabelą 1- Specyfikacja parametrów? 

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i wymaga: Stoły operacyjne z systemem 
wymiennych blatów składające się z: kolumny/ podstawy – 3 szt., wymienne blaty – 7 szt., wózki do 
transportu blatów – 6 szt. 
 
 
 
 
dotyczy: Część C – Stacja przeglądowa na salę operacyjną – 4 szt. 
 
 

1. Czy zabudowy ścian sal operacyjnych zawierają otwory oraz podkonstrukcję do zainstalowania 
stacji przeglądowych, jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów, jeśli nie to prosimy o podanie 
informacji, czy oferent ma we własnym zakresie wykonać otwory oraz podkonstrukcję do 
zamontowania stacji?  

Odp. Na każdej sali operacyjnej przygotowany jest panel o wymiarach 1190x1100 mm, w którym 
Wykonawca robót budowlanych dokona wycięcia otworu pod stację przeglądową, zgodnie z wytycznymi 
Dostawcy. Podkonstrukcja wraz z jej montażem, dodatkowe zaczepy oraz uszczelnienie po stronie 
Dostawcy stacji. 
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2. Czy Zamawiający posiada wykupione licencje programów: PACS, RIS, HIS, jeśli tak to prosimy  
o podanie nazwy firmy, która jest dostawcą licencji, jeśli nie to czy oferent ma je dostarczyć wraz 
ze stacjami przeglądowymi?  

Odp. Zamawiający posiada licencje PACS i RIS (firmy Alteris), HIS (firmy Asseco) 
 

3. Czy w miejsce montażu stacji przeglądowych doprowadzone są instalacje elektryczne, jeśli tak  
to prosimy o ich podanie?  

Odp. W każdej sali operacyjnej jako zasilanie zamontowane są gniazda podwójne 230V, a dla LAN jest 
doprowadzony przewód F/FTP zakończony gniazdem RJ45. 
 

4. W celu instalacji stacji przeglądowych o przekątnej ekranu min. 40” wymagana jest odległość od 
zabudowy ścian Sali operacyjnej do ściany min.14 cm – czy jest ona zachowana? 

Odp. W zależności od sali operacyjnej odległość od zabudowy do ściany wynosi ok. 6 - 8 cm. Dostawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest przed montażem stacji przeglądowych dokonać wykucia w ścianach 
stosowanych otworów umożliwiający zabudowę stacji przeglądowych. Przed wykonaniem tych prac 
Dostawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie elementy mogące ulec zniszczeniu w 
trakcie realizacji prac oraz usunąć gruz z wykucia.  
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Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, przedłużam termin składania i otwarcia ofert oraz 
zmieniam okres związania ofertą. 
 
 
Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 
 

I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11.10.2022 roku, tj. 90 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
 
 

II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 14 lipca 2022 roku do godz. 11:00. 

 
 
 

III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE  
Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 14 lipca  

2022 roku, o godz. 11:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  
42-600 Tarnowskie Góry. 

 
 

Jednocześnie działając na podstawie art. 137, ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniam treść SWZ -   
w załączniku nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozporządzenia sankcyjnego) tytuł 
postępowania otrzymuje brzmienie: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2”. 

 
 
W załączeniu nowy załącznik nr 5 do SWZ. 

 
 

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 


