
Głubczyce, 18.12.2009r. 
Samodzielny Publiczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce 
 

dot. przetargu nieograniczonego na dostaw ę sprz ętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w 
Głubczycach w Likwidacji – odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 

 
Dotyczy Pakiet 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza aparat o następujących parametrach: 
-sterownik na kółkach dotykowym, kolorowym, duŜym panelem ciekłokrystalicznym, 
-kształt pola magnetycznego: sinusoidalny, prostokątny, trójkątny uni i bipolarny, 
-max. indukcja magnetyczna: 200 gauss, 
-zegar: -99minut, akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji, 
-częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1-100Hz, 
-czas impulsu/przerwy: 0,5-10s, 
-4 kanały w tym dwa całkowicie niezaleŜne, 
-moŜliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla kaŜdego pacjenta, 
-moŜliwość pracy z wykorzystaniem czterech aplikatorów równocześnie, 
-bank 60 gotowych programów terapeutycznych, 
-automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatura, 
-moŜliwość wprowadzenia własnych programów terapeutycznych 
-baza pacentów 
-wymiary sterownika: 46x36x97cm 
z wyposaŜeniem: 
zwój (aplikator) lędźwiowy – 610mm – szt1. 
zwój ( plikatur) dla kończyn – 300mm – szt1. 
zwój ( plikatur) dla kończyn – 200mm – szt1. 
leŜanka w systemie przesuwnym do aplikatura 610mm – szt.1 
 
Odpowied ź: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Dotyczy Pakiet 6, 7, 8  

 
 Odpowied ź: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 



 
 

 
Dotyczy Pakiet 14.  
Czy Zamawiający wymagał aby fotel do ćwiczeń oporowych posiadał nowoczesne rozwiązanie w 
postaci oporu elastyczności bardziej efektywnego niŜ zastosowania oporu tradycyjnego? 
 
Odpowied ź: tak. 
 
Dotyczy Pakiet 15.  
Czy Zamawiający wymaga stołu z elektryczną regulacją wysokości leŜyska? 
 
Odpowied ź: tak. 
 
Dotyczy Pakiet 9.  
Czy Zamawiający dopuszcza aparat o następujących parametrach: 
-3 tryby masaŜu: 
tryb A- efekt masaŜu ręcznego 
tryb B – poprawa krąŜenia krwi i drenaŜu limfatycznego 
tryb A=B – (naprzemiennie) – łączy efekt trybu A i B. 
- obsługiwana liczba komór: 6, 
- czas uŜywania 1-99min (co 1 minutę) 
- maksymalne ciśnienie: 25-240 mmHg, 
- maksymalna szybkość napełniania: 1-6 (0,8-3 obr/min) 
-awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu jednocześnie 
-moc: 60W 
-wymiary kompresora: 427x330x240 
-waga kompresora: 11kg, 
-zasilanie: 0,3A 
z wyposaŜeniem: 
6komorowy mankiet na prawą kończynę – 1szt 
6komorowy mankiet na lewą kończyne – 1szt 
6komorowy mankiet na rękę – 1szt 
Pas biodrowy – 1szt 
Pasy poszerzające do mankietów – 3szt. 
 
Odpowied ź: nie. 
 
Dotyczy Pakiet 22.  
Czy zamawiający dopuszcza stół o następujących parametrach: 
- wymiary leŜyska: 2050mmx680mm, 
- wysokość stołu (regulowana elektrycznie): 450mm – 1010mm 
- regulacja kąta odchylenia zagłówka: -850 do +350 
- zagłówek z otworem na twarz, trzyczęściowy z podłokietnikami 
- regulacja części głównej za pomocą siłownika gazowego do pozycji pomota 0-450 
- część pod nogi łamana do pozycji siedząc 700 
- nóŜki do regulacji ustawienia stołu na nierównym podłoŜu. 
- uchwyt na prześcieradło jednorazowe 
-uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych 
-zasilanie siłownika elektrycznego stołu napięciem bezpiecznym 24V poprzez transformator ochronny 
230V / 24V 50Hz. 
 
Odpowied ź: tak 
 
 
 
 
 
 

/Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 

_____________________ 
w imieniu zamawiającego 


