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dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w 
Głubczycach w Likwidacji - odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 

 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy Pakiet 4 : Czy Zamawiający dopuści  aplikator do aparatu do magnetoterapii 350 ? 
 
Odpowied ź: tak 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy Pakiet 6,7,8,: Czy Zamawiający dopuści w zamian aparatów Diatronic, Pulsotronic, 
Interdynamic aparat Multitronic MT-3 o parametrach:  
uniwersalny 2 kanałowy aparat do elektroterapii prądami: diadynamicznymi, interferencyjnymi, 
impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), tonolizy, TENS, HV, Kotza, 
Traberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi; programy gotowe (ponad 100); programy 
obsługi (50); sekwencja prądów diadynamicznych; szeroko regulowana elektrogimnastyka; przyjazny 
program elektrodiagnostyki (do krzywej i/t); niezaleŜna regulacja natęŜenia prądu w kaŜdym kanale.  
Producent produkuje wybrane przez Pa ństwa aparaty tylko na specjalne zamówienie przy 
większej ilo ści. Przy zamówieniu małej ilo ści Producent proponuje wybranie Multitronica MT-3, 
który posiada wszystkie ich funkcje oraz wiele inny ch.  
 
 
Odpowied ź: nie 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o odpowiedz na następujące pytanie dotyczace pakietu nr 9 (Aparat do masaŜu uciskowego 
(drenaŜ limfatyczny) Boa mini plus*) ww. przetargu. 
Zamawiający napisał w Formularzu ofertowo-cenowym, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ: „Termin 
dostawy (nie dłuŜszy niŜ 14 dni)”. 
Czy Zamawiający zgodziłby się na przedłuŜenie terminu dostawy urządzenia? 
W chwili obecnej oczekujemy na zamówienie większej ilości ww. urządzeń. W przypadku realizacji 
tamtego zamówienia zachodzi obawa, Ŝe nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Państwu 
urządzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy. 
Bezpiecznym terminem dostawy jest dopiero pierwsza połowa lutego. 
W przypadku podpisania z Zamawiającym umowy będziemy oczywiście starali się dostarczyć 
urządzenie w jak najkrótszym czasie, jednak prosimy o przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia. 
 
 
Odpowied ź: Niestety, z uwagi na konieczno ść pilnej realizacji zamówienia, zamawiaj ący nie 
wyra Ŝa zgody na wydłu Ŝenie terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 4, Pakiet 1-5 
Czy Zamawiający dopuści dwukanałowy aparat do magnetoterapii posiadający aplikatory o 
średnicach: 60cm, 35cm, 30cm wraz z leŜanką do aplikatora 60cm , półką pod aparat montowaną do 
leŜanki oraz stolikiem pod aplikator 35cm o następujących parametrach: 
- typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, 
- moŜliwość wykorzystania trybu mieszanego: róŜne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej, 
- emisja ciągła i modulowana, 
- programy zabiegowe: 46 jednostek chorobowych, 79 programów zabiegowych, 50 programów 
uŜytkownika, 
- maksymalna indukcja: 10mT/100Gs, 
- zakres częstotliwości: 2-60Hz, 



- zegar zabiegowy:1-30min? 
 
Odpowied ź: tak  
 
Pytanie 5 ,Pakiet 9 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do masaŜu uciskowego o następujących parametrach: 
- moŜliwość wybrania jednego z 5 rodzajów masaŜu: masaŜ sekwencyjny, wędrująca fala, cykl 
wstępny, cykl z ustawionym gradientem ciśnienia, cykl mieszany, 
- regulowane ciśnienie w komorach od 20 do 130mmHg, 
- moŜliwość obsługi 24 komór, 
- system zachodzących na siebie komór zapewniający efektywny, równomierny drenaŜ całego 
obszaru zabiegowego, 
- moŜliwość wprowadzenia własnych programów zabiegowych, 
- automatyczna ocena rodzaju mankietu 
- funkcja cell bypass- omijanie pojedynczej komory lub grupy komór w celu zapobiegania aplikacji 
ciśnienia w określonych obszarach? 
 
Odpowied ź: nie  
 
Pytanie 6, Pakiet 9 
Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z aparatem do masaŜu uciskowego był komplet 
mankietów: 
mankiet 12-komorowe mankiet na rękę oraz 12 komorowy mankiet na nogę? 
 
Odpowied ź: nie  
 
Pytanie 7, Pakiet 10 
Czy Zamawiający dopuści statywową lampę Sollux z elektronicznym panelem sterowania i 
moŜliwością programowania sekwencji zabiegowych oraz ustawienia czasu od 1-30min? Moc 375W, 
filtr czerwony i niebieski w zestawie. 
 
Odpowied ź: tak  
 
Pytanie 8, Pakiet 12 
Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej, pracujący na częstotliwości 1MHz w 
trybie stałym oraz pulsacyjnym posiadający funkcję kontroli kontaktu głowicy z ciałem pacjenta oraz 
głowicę 4cm²/1MHz? 
 
Odpowied ź: tak 
 
Pytanie 9, Pakiet 13 
Czy Zamawiający dopuści przenośny, uniwersalny aparat do ultradźwięków pracujący na 
częstotliwościach 1 i 3MHz w trybie stałym oraz pulsacyjnym, współpracujący z głowicami 1 i 4 cm² 
posiadający funkcję kontroli kontaktu głowicy z ciałem pacjenta oraz głowicę 4cm²/1 i 3MHz w 
zestawie? 
 
Odpowied ź: tak  
 
Pytanie 10, Pakiet 16 
Czy Zamawiający wymaga aby stół do UGULa posiadał ręczną regulację wysokości w zakresie 550-
900cm, regulację zagłówka w zakresie +60⁰/-60⁰ oraz był podzielony na dwie sekcje? 
 
Odpowied ź: tak  
 
Pytanie 11, Pakiet 19 
Czy Zamawiający wymaga jednoczęściowego materaca o wymiarach 200x120x5cm? 
 
Odpowied ź: materac gimnastyczny powinien mie ć    wymiary: 200cm x 110cm. 
 
 
Pytanie 12. Pakiet 20 
Czy Zamawiający wymaga drewnianej drabinki o wymiarach 250x90cm? 
 



Odpowied ź: drabinki gimnastyczne winny mie ć    wymiary: 250cm X 80cm. 
 
 
Pytanie 13, Pakiet 22 
Czy Zamawiający dopuści stół do masaŜu o następujących parametrach: 
- 3-częściowe leŜysko, 
- elektryczna regulacja wysokości w zakresie 44-94cm za pomocą ramy wokół stołu, dostępna z 
kaŜdej jego strony, co znacznie ułatwia pracę terapeuty, 
- regulacja części noŜnej w zakresie: +70⁰/-30⁰, 
- regulacja zagłówka w zakresie: +60/-60⁰, 
- wymiary: 2050-670mm? 
 
Odpowied ź: tak  
   
  
 

 
 
 

/Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 

_____________________ 
w imieniu zamawiającego 


