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Parczew, 04.02.2014 r. 

 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2014(2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego służącego do 
rehabilitacji leczniczej dla pacjentów SPZOZ w Parczewie 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 

Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim  

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 

Pytanie 1. Dotyczy Zadania nr 1 Aparat do terapii polem magnetycznym (typu diatermia) 

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną, bezpieczną diatermię niewymagającą umieszczenia 

w osobnym pomieszczeniu, oraz niezakłócającą pracy innych urządzeń pracy innych urządzeń, 

o następujących parametrach: 

-  aparat przenośny do diatermii metodą kondensatorową 

-  tryb pracy ciągły lub impulsowy 

-  wbudowany czasomierz z automatycznym wyłącznikiem (sygnalizacja dźwiękowa  

     zakończenia zabiegu) 

-  sterowanie mikroprocesorowe 

-  regulacja mocy aparatu 

-  generowanie prądu zmiennego wysokiej częstotliwości 1 MHz 

-  długość fali 300 m 

-  aparat wyposażony w dwie głowice zabiegowe o różnych średnicach 

-  zasilanie 230 V, 50 Hz 

-  waga 6 kg 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

 

Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 1 Aparat do terapii polem magnetycznym (typu diatermia) 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 aparat innego producenta o wyższych parametrach 

zabiegowych, z nieco odmiennymi rozmiarowo elektrodami o parametrach jak poniżej:  

 ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz, 

 bank gotowych programów terapeutycznych, 

 możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych, 

 encyklopedia, 

 skala progu bólowego, 

 archiwum pacjenta (kartoteka z rodzajami odbytych zabiegów). 
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Standardowe wyposażenie: 

 2 ramiona, 

 2 kable, 

 2 elektrody dyskowe 150 mm, 

 triploda indukcyjna, 

 1 kabel główny, 

 2 bezpieczniki 10AT, 

 1 klucz Allan. 

 elektroda indukcyjna 80mm 

 elektrody kondensatorowe: 2 elektrody dyskowe 80 mm, 

 2 elastyczne gumowe elektrody 100 x 160 mm, 

 2 elastyczne gumowe elektrody 140 x 220 mm. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat do terapii polem magnetycznym z wyżej 

wymienionym wyposażeniem, parametry techniczne zgodnie z opisem SIWZ. 

 

 
Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 stół zbliżony parametrami do opisanego, z regulacją 

wysokości w zakresie 490-1050mm (większą niż w SIWZ), zagłówki regulowanym od -85 do +35 

stopni, długości 1900 i szerokości 660mm oraz dopuszczalnym udźwigu 150kg. Stół posiada 

regulację części głównej do pozycji Pivota 45 stopni oraz regulację części pod nogi do pozycji 

siedzącej – 70 stopni 
 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny do ćwiczeń o wyżej wymienionych 
parametrach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ. 
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