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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Znak sprawy: UCZKIN/ZP -01/08/2020/PNO 

 

I  Nazwa zamówienia: „Dostawa kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem wskazanego personelu 

Zamawiającego kompletnego ginekologicznego stołu operacyjnego z wyposażeniem. Niniejszy zakup stanowi 

element realizacji przez Zamawiającego Projektu pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w 

profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy 

stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020 w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia 

Kobiety i Noworodka   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy 

niż 2019) nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu, gwarantując, że przedmiot 

umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe urządzeń są nowe. Zamawiany 

sprzęt musi posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu 

muszą być kompatybilne ze sobą. Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz                                  

z wyposażeniem i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, zostanie podpisany protokół 

odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne 

dotyczące przedmiotu zamówienia.   

3. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie winien posiadać dopuszczenia do stosowania w placówkach 

służby zdrowia i został zgłoszony do obrotu Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zgodnie z 

art. 58 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wyrobach leczniczych). W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 186). 

4. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i 

zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności 

i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia. 

5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się bezpośrednio do norm, 

aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu, oznaczenia pochodzenia służą one określeniu minimalnych 

cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem 

innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, 

które przedstawiono w dokumentacji przetargowej oraz posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do 

wskazanych w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i sprzęt spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   

Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane 

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności tego wyposażenia lub sprzętu, aby Zamawiający mógł 

sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji przetargowej. Zaoferowane 

wyposażenie i sprzęt równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom sprzętów lub wyposażenia 

opisanych w dokumentacji przetargowej.
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II. Minimalne wymogi techniczne sprzętu i jego wyposażenia: 

L.p. Parametry - opis 

1.  Stół operacyjny z blatem 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta plecowa górna, płyta siedzeniowa, 

podnóżek dwuczęściowy rozchylany. 

2.  

Stół operacyjny mobilny z podwójnymi  kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu płaska w kształcie litery 

U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i 

elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony Dopuszcza się aby koła stołu 

były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy płaska bez jakichkolwiek osłon 

gumowych luz z innego tworzywa. 

3.  Napęd stołu elektromechaniczny. 

4.  Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe.  

5.  Stół wyposażony w dwa akumulatory 12V wbudowane w podstawie stołu maksymalny czas ładowania nie 

dłuższy niż 10h 

6.  Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnej dźwigni 

zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu. 

7.  Podstawa i rama blatu stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej  

8.  
Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o 

grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn 

poprzecznych. 

9.  Materac części plecowej i siedzeniowej blatu stanowi jedną całość bez żadnej przerwy 

10.  Materac podgłówka z wyraźnie wyczuwanym wgłębieniem na głowę 

11.  Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie pinów wyposażony w sensory 

rozpoznające zamontowany element. 

12.  Całkowita szerokość blatu min 590 mm 

13.  Szerokość powierzchni materacy blatu nie wliczając szyn bocznych min  545 mm 

14.  

Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny:  

 regulacja wysokości 

 przechyły boczne 

 Trendelennburga / Antytrendelennburga, 

 pozycja flex/reflex 

 płyta nożna 

 płyta plecowa 

 pozycja standardowa „0” 

 przesuw wzdłużny blatu 

 blokowanie/odblokowywanie do podłoża  

 wyłączenie 

15.  

Możliwość obsługi funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel 

awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany, zlicowany w kolumnie. W celu  

aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia  dwóch przycisków jednocześnie 

dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. 

16.  Możliwość konfiguracji stołu w pozycji normalnej i odwróconej (zamiana zagłówka z płytą nożną ) 

17.  Pilot przewodowy  

18.  Stół wyposażony w sensory bezpieczeństwa  zapobiegające np. przesuwowi wzdłużnemu  podczas założonego 

mechanizmu wyciągowego  

19.  Przestrzeń między podłożem podstawą(dolną jej krawędzią nie mniej niż 115mm w celu swobodnego 

wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej strony  

20.  
Kolumna stołu o przekroju (LxW) 300mmx360mm (10mm) 
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21.  Regulacja elektromechaniczna wysokości blatu od min. 660 mm do min. 1030 mm  nie wliczając wysokości 

materacy 

22.  Przechyły boczne min. 25º regulowane elektromechanicznie 

23.  Przechyły Trendelenburga min. 30º regulowane elektromechanicznie 

24.  Przechyły Antytrendelenburga min. 30º regulowane elektromechanicznie 

25.  Przesuw wzdłużny blatu min. 340 mm regulowany elektromechanicznie z minimalnym przesuwem blatu w 

stronę głowy 195 mm i w stronę nóg 145mm 

26.  Podgłówek regulowany w zakresie min. +50 °/ -600  wspomagany sprężyną gazową 

27.  
Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie min. + 85º /- 97° (5) Podnóżki rozsuwane na boki , 

dodatkowa regulacja podnóżków niezależna od napędu i sterowania elektromechanicznego  bez konieczności 

demontażu podnóżka . 

28.  Dodatkowa ruchomość podnóżków manualna wspomagana sprężyną gazową możliwa w zakresie min +20/- 

80 

29.  
Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie min. +850/- 650 (5) 

30.  Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. 

31.  Stół przystosowany do zabiegów  obciążalność stołu min. 270 kg 

32.  Obszar przezierności  dla promieni X- ray  od strony podnóżków dwudzielnych min 1150 mm z 

uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego   

33.  Obszar przezierności  dla promieni X- ray  od strony zagłówka  min 1100 mm z uwzględnieniem przesuwu 

wzdłużnego   i przy zastosowaniu płyty plecowej górnej  

34.  Blokowanie stołu do podłoża poprzez elektromechaniczne  lub mechaniczne wysuwanie  stopek 

35.  AKCESORIA   Wyposażenie 

36.  Uchwyt uniwersalny do mocowania akcesoriów do szyny akcesoryjnej stołu – 20 szt. 

37.  Ramka ekranu anestezjologicznego  szt. 1 

38.  
Podpora anestezjologiczna pod rękę na przegubie kulowym z możliwością regulacji wysokości i zmiany 

ułożenia kątowego Materac podpory wklęsły na całej długości w celu lepszego dopasowania do ręki pacjenta – 

2 szt. 

39.  Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr - szt. 2 

40.  Podpora nogi typu GOEPEL – 2 szt. 

41.  Podpory nóg z regulacją położenia, wspomagane sprężyną gazową z mocowaniem do szyny akcesoryjnej stołu 

- para 

42.  Mocowanie do rurek intubacyjnych wraz z zaciskiem – 3 szt. 

43.  Materac do części plecowej stołu TRUMPF Mars posiadanego przez Zamawiającego, mocowanie na bolce – 2 

szt. 

44.  Pozycjoner piankowy podpierający odcinek lędźwiowy kręgosłupa, w pokrowcu paroprzepuszczalnym z 

zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów – 2 szt. 

45.  Pozycjoner piankowy pod nogi, w pokrowcu paroprzepuszczalnym z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym 

przed dostaniem się płynów – 2 szt. 

46.  Pozycjoner piankowy pod głowę, w pokrowcu paroprzepuszczalnym z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym 

przed dostaniem się płynów – 3 szt. 

47.  Wózek jezdny do przechowywania akcesoriów – 1 szt. 

48.  Pas na rzep do podpory typu GOEPEL – 4 szt. 

49.  Szafa ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, o wymiarach min. 150 x 45 x 180 cm, z drzwiami 

przeszklonymi. Szafa z podziałem poziomym – 1 szt. 
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50.  
Taboret z oparciem i regulacją wysokości. Podstawa wykonana z stali kwasoodpornej, z podporą pod nogi. 

Tapicerowany Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią nożną, kolor tapicerki 

zielony – 4 szt. 

51.  Stopień dla chirurga, wysokość 30 cm, wymiary podstawy 60 x 35 cm 

52.  Okres gwarancji minimum 24 miesiące 

53.  Wykonanie ostatniego przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy 

54.  Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do 

Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego 

55.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie 

technicznym drogą e-mailową na adres: zaopatrzenie@uczkin.pl 

56.  Maksymalnie 48 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni 

robocze od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia 

57.  
Maksymalnie 5 dniowy (dni robocze) czas usunięcia awarii, w sytuacji gdy z przyczyn technicznych 

niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie 

może przekraczać 7 dni roboczych 

58.  Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie medyczne w przypadku jego istotnej naprawy, albo 

dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 KC 

59.  
Przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją 

Zamawiający nie mógł z niego korzystać - w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 57 zgodnie z 

brzmieniem art. 581 § 2 KC 

60.  Maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający 

Zamawiającego do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół. 

61.  Wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego 

62.  Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia 

63.  12 miesięczny okres gwarancji na wymieniane części zamienne w procesie naprawy urządzenia 

64.  Wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe 

65.  Zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez Wykonawcę lub faxem na numer 

podany przez Wykonawcę 

66.  Wystawienie protokołu serwisowego po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego 

67.  Dokonywanie aktualizacji oprogramowania po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji 

68.  Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych 

69.  DTR w języku polskim w formie papierowej i elektroniczne! - przy dostawie 

70.  Czasookresy dokonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta  

71.  Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

cenie dostawy 

72.  Szkolenie personelu z zakresu prawidłowej obsługi w cenie dostawy. 

73.  Paszport techniczny z odpowiednimi wpisami, potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie z 

informacją o sprawności urządzenia 

74.  Folder, potwierdzający jednoznacznie spełnienie wymaganych parametrów 

75.  Gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty 

dostawy 

76.  
Potwierdzenie zgłoszenia i powiadomienia dotyczącego wyrobu Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 

Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 186) 

    

UWAGA: wszystkie wymiary objęte są tolerancją (±10%) 

 

mailto:zaopatrzenie@uczkin.pl
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III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

33192230-3 stół operacyjny  

 

IV. Termin wykonania zamówienia  
Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia (dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu) został 

zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni liczonym od dnia podpisania umowy o realizację zamówienia 

publicznego 

Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę protokolarnego odbioru  przedmiotu zamówienia, tj. 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 


