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Dobrzechów, dn. 16.05.2019 r.  

 

O D P O W I E D Ź 

na pytania  

 

Szanowni Państwo, 

 

        Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Dziennego Domu 

Opieki Medycznej w Dobrzechowie 

 

Treść ww. pytań jest następująca:  

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 1. Stół do terapii manualnej  

i masażu 1 szt., dopuści stół o poniższych parametrach: 

− podział i łamanie leżyska za pomocą manualne za pomocą korbki, rozwiązanie to cechuje 

większa precyzja ustawienia. 

− maksymalne obciążenie stołu 200 kg, parametr lepszy od wymaganego ? 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 3. Kabina do ćwiczeń  

i zawieszeń UGUL z wyposażeniem 1 zestaw, dopuści kabinę Ugul o wadze 160 kg ? 

Kabina ta posiada okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. 

Zapewnia to większą sztywność prętów i nie uginanie się prętów sufitowych podczas ćwiczeń. 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 3. Kabina do ćwiczeń  

i zawieszeń UGUL z wyposażeniem 1 zestaw, dopuści osprzęt wykonany ze skóry bydlęcej 

oraz elanobawełny? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 4. Stół do masażu 1 szt., 

dopuści stół o poniższych parametrach: 

− maksymalne obciążenie stołu 200 kg, parametr lepszy od wymaganego 

− gwarancja min.:  
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• konstrukcja metalowa: 2 lata  

• tapicerka: 2 lata 

• akcesoria elektryczne: 2 lata 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 6. „Zestaw do laseroterapii - 

1 zestaw” wymaga aparatu za pomocą, którego można prowadzić laseroterapię, elektroterapię, 

magnetoterapię i sonoterapię ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aparatu do: 

− elektroterapii, 

− ultradźwięków, 

− laseroterapii, 

− magnetoterapii, 

− terapii kombinowanej. 

 

 

Pytanie 6. 

Proszę o doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 6. „Zestaw do 

laseroterapii - 1 zestaw” jakie wyposażenie aparatu jest wymagane przez Zamawiającego? 

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w: 

− wyposażenie standardowe aparatu do elektroterapii 

− sonda punktowa IR 

− głowicę do ultradźwięków 

− aplikatory płaskie pola magnetycznego z pokrowcami 

− okularu ochronne do laseroterapii 2 szt. 

− torba Pro ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w: 

− wyposażenie standardowe aparatu do elektroterapii, 

− sondę IR 400/808, 

− głowicę GS - 4 cm2 1/3,5 MHz, 

− aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 1 z pokrowcem  

− aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 2 z pokrowcem 

− okulary ochronne do laseroterapii 2 szt. 

− torba Pro. 

 

Pytanie 7. 

Proszę o doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 7. „Zestaw do masażu 

pneumatycznego  1 zestaw” jakie wyposażenie aparatu jest wymagane przez Zamawiającego? 

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w: 

− mankiet 12–to komorowy na rękę 
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− 24–ro komorowe spodnie ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w: 

− 2x mankiet 12-to komorowy na rękę 

− 2x mankiet 12-to komorowy na nogę. 

 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 10. Rotor na kończyny górne  

i dolne 1 szt., dopuści rotor o poniższych parametrach: 

− długość 45/76 cm, różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego 0,9 cm ? 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje opis przedstawiany w zapytaniu ofertowym.  

 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu określonego w §9 ust. 4 Umowy z 3 

dni roboczych na 10 dni roboczych? 

"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy  

w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia 

(zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną).  

Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności 

zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 12 h." 

A jeśli nie to prosimy o wydłużenie terminu wg. uznania Zamawiającego. 

3 dniowy termin na usunięcie wad czy usterek wyznaczony w umowie jest praktycznie 

nierealny do dotrzymania (sam czas  dostarczenia urządzeń do serwisu i z serwisu do 

Zamawiającego wynosi ok. 4 dni) i rodzi realne ryzyko kar umownych z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu określonego w §9 ust. 4 Umowy z 3 dni 

roboczych na 10 dni roboczych.  

 

Pytanie 10 

Dla urządzenia nr 1 „Stół do terapii manualnej i masażu” Zamawiający nie określił wysokości 

stołu. Czy stół ma być wyposażony w regulację wysokości?  

 

Odpowiedź: 

Wysokość stołu - 60-92 cm, Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół 

stołu.  

 

Pytanie 11 

Dla urządzenia nr 2 „Urządzenie do krioterapii”. Czy zamawiający dopuszcza pomiar ilości 

gazu za pomocą linijki?  

 

Odpowiedź: 

Tak.  
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Pytanie 12  

Dla urządzenia nr 3 „Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z wyposażeniem. Czy zamawiający 

dopuszcza osprzęt wykonany ze skóry bydlęcej oraz tkaniny Drelich?  

 

Odpowiedź: 

Tak. (patrz. odp. na pytanie nr 3).  

 

Pytanie 13 

Dla urządzenia nr 7 „Zestaw do masażu pneumatycznego” Zamawiający nie określił ilości oraz 

rodzajów mankietów w jakie ma być wyposażony zestaw. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w: 

− 2x mankiet 12-to komorowy na rękę 

− 2x mankiet 12-to komorowy na nogę. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści  aparat o poniższych nie gorszych parametrach: 

Dane techniczne: 

− 4 mln uderzeń, 

− częstotliwość robocza: 1-22 Hz, 

− 1-5 barów; 10-185 mJ, 

− aplikatory: 6, 15 i 25 mm + aplikator 35 mm do medycyny estetycznej, 

− waga 2,07 kg, 

− wymiary: 290 x 240 x 130 mm, 

− 7’’ kolorowy krystaliczny ekran dotykowy, 

− pobór mocy: 100/240V AC, 50/60Hz, 300VA, 

− producent umożliwia aktualizacje oprogramowania. 

− program urologiczny ED - leczenie zaburzeń erekcji 

− Wymiary aparatu: 290x240x130 mm 

− Waga 2,07 kg 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.  

 

UWAGA!  

 

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający  

przedłuża termin ich składania: 

Pkt 10.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów lub 

przesłać na adres e-mail: m.ciejka@interia.pl do dnia 22.05.2019 r.  

 

 

Zamawiający 
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