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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego  na  potrzeby  Oddziałów  Rehabilitacji  w  Kochcicach  Samodzielnego  Publicznego  Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Ogłoszenie nr 616564-N-2018 z dnia 2018-09-13r.

Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych,  do  niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 4
Dotyczy pakietu nr 1 – Rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych nie gorszych parametrach: 
-trening aktywny (z zastosowaniem łagodnie dawkowanego oporu 0-20 biegów), 
-naprzemienny trening aktywny – pasywny, 
-programy motywacyjne, 
-terapeutyczne programy kontynuacyjne, 
-kolorowy ekran z przyciskami dotykowymi (5,7”), 
-samoobsługowe uchwyty na stopy, 
-program rozluźniający spastyczność, 
-regulacja prędkości obrotowej w zakresie 1-60 obrotów/min 
-ochrona ruchu – do czułego wykrywania spastyczności, 
-trening symetryczny, 
-analiza treningu, 
-dokładna regulacja promienia pedału, 
-moduł do aktywnego/pasywnego treningu rąk/górnej części ciała, 
-sterowanie stawami skokowymi za stałym ustawieniem skali ruchu, 
-wskazanie napięcia mięśniowego, 
-wskazanie podczas treningu symetrycznego, 
-funkcja pauzy, 
-pedałowanie wspomagane.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5
Dotyczy pakietu nr 5 – Aparat do terapii ultradźwiękowej 



Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych nie gorszych parametrach: 
-aparat wyposażony w głowicę 5cm2, o wadze 300 g, 
-wymiary maksymalne aparatu z głowicą: 27 x 22 x 12 cm (+/- 5%). 
-waga aparatu: maksymalnie 2 kg (+/- 5%). 
-aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD. 
-możliwość wyposażenia aparatu w dodatkową głowicę 1 cm2, o wadze 300 g (+/- 5%). 
-domyślna, specyficzna baza danych programów terapeutycznych do terapii najczęstszych patologii. 
-aparat umożliwia zarządzanie archiwum pacjentów, powiązanie protokołów terapeutycznych z pacjentem 
oraz przypisanie poziomu oceny bólu przed i po ostatniej wykonanej terapii. 
-klasa ochrony: I. 
-stopień ochrony: IP20 – chroni przed penetracją ciał stałych o średnicy mniejszej niż 12 mm (+/- 5%). 
-warunki przechowywania: 
- temperatura otoczenia: od – 10 do + 50oC, 
- względna wilgotność: od 10 do 90%, 
- ciśnienie atmosferyczne: od 500 do 1060 hPa. 
-obecny tryb szybkiego startu wybierany z menu głównego za pomocą odpowiedniej ikony. 
-każdy protokół terapeutyczny jest określony przez nazwę patologii, z którą jest powiązany. 
-tryb programów ulubionych – uruchamiany odpowiednią ikoną przechodzi do listy najczęściej używanych 
zapisanych protokołów. Istnieje także możliwość usunięcia programu z listy ulubionych. 
-sygnalizacja wadliwego kontaktu głowicy z ciałem pacjenta, automatyczne zmniejszanie dostarczanej mocy 
po wyświetleniu błędu na ekranie. 
-wyposażenie standardowe: urządzenie, przewód zasilający, aplikator 5cm2, żel do ultradźwięków, instrukcja 
obsługi, ferryt do przewodu zasilającego. 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6
Dotyczy pakietu nr 6 – Aparat do elektroterapii 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych nie gorszych parametrach: 
-aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych 
rodzajów prądu w tym samym czasie, 
-elektroterapia prądami : 
- IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o 
współczynniku wypełnienia 95%); 
- Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone); 
- Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa) 
- Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów 
terapeutycznych); 
- Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz); 
- Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu
(ti) w zakresie: 50 - 600μs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany s i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany 
częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST"); 
- Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, 
zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);
- Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres
regulacji częstotliwości: 5-200Hz); 
- impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z 
możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000μs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany s, przerwy 1-5s), 
- Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z 
możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600μs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany s i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-
200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, 
rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym 
naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza); 
- Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny 



z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600μs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany s i regulacji częstotliwości w zakresie: 
1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania 
moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy); 
- HV stymulacja wysokonapięciowa 
- Automatyczne wyznaczanie krzywej it 
-bank 120 gotowych programów terapeutycznych 
-możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP) 
-możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych 
-regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie 
-automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych (krzywa i/t) 
-ekran ciekłokrystaliczny 
-wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym 
-kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, 
możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta) 
- Ok. 50 rodzajów modulacji prądu 
-zegar zabiegowy 
-szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione) 
-możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej 
-mikroprocesorowe sterowanie aparatu 
-komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod 
elektrody). 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7
Dotyczy pakietu nr 7 – Aparat do elektroterapii 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych nie gorszych parametrach: 
- regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 
- stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków 
dezynfekujących 
-system płynnej regulacji za pomocą śruby, 
-centralny system jezdny zapewniający większą stabilność, 
- regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010 
- dopuszczalne obciążenie [kg]: 150 
- wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 
przy spełnieniu pozostałych warunków. 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8
Dotyczy pakietu nr 8 – Wirówka kończyn górnych 
Bardzo proszę o dopuszczenie wirówki wyposażonej w 10 dysz kierunkowych, które wprowadzają wodę w 
ruch wirowy. System ten jest zgodny z metodyką wykonywania zabiegu masażu wirowego. Opisany w SIWZ 
system 44 dysz stosowany jest głównie w odnowie biologicznej w wannach typu jacuzzi, gdyż nie ma wpływu 
na regulację kierunku wypływu strumienia wody. 
Czy Zamawiający wymaga aby wanny były wykonane z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem 
szklanym. Ten proces technologiczny eliminuje efekt „ciągnięcia” materiału, który sprawia iż w 
newralgicznych punktach powłoka jest cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cała skorupa posiada tą 
samą grubość. Ze względu na użyte materiały, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, możliwa jest 
naprawa takowej wanny bez dużych nakładów finansowych. 
TWS jest nowoczesnym materiałem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod 
względem możliwości technicznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi i elastycznym właściwościom, 
tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branży konstrukcyjnej. 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE NR 9
Dotyczy pakietu nr 9 – Wirówka do stóp i podudzi 
Bardzo proszę o dopuszczenie wirówki wyposażonej w 6 dysz kierunkowych, które wprowadzają wodę w 
ruch wirowy. System ten jest zgodny z metodyką wykonywania zabiegu masażu wirowego. Opisany w SIWZ 
system 38 dysz stosowany jest głównie w odnowie biologicznej w wannach typu jacuzzi, gdyż nie ma wpływu 
na regulację kierunku wypływu strumienia wody. 
Czy Zamawiający wymaga aby wanny były wykonane z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem 
szklanym. Ten proces technologiczny eliminuje efekt „ciągnięcia” materiału, który sprawia iż w 
newralgicznych punktach powłoka jest cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cała skorupa posiada tą 
samą grubość. Ze względu na użyte materiały, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, możliwa jest 
naprawa takowej wanny bez dużych nakładów finansowych. 
TWS jest nowoczesnym materiałem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod 
względem możliwości technicznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi i elastycznym właściwościom, 
tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branży konstrukcyjnej. 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10
Dotyczy pakietu nr 10 – Szyna rehabilitacyjna CPM do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego 
Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego, biodrowego i skokowego) 
Mobilizacja stawu biodrowego i kolanowego 
Możliwość współpracy z Kartą Pamięci 
Automatyczne zwiększenie wyprostu 
Automatyczne zwiększenie zgięcia 
Przerwa w trakcie wyprostu
Regulacja prędkości 
Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu 
Regulacja siły oporu 
Regulacja czasu trwania ćwiczeń 
Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia 
Funkcja rozgrzewki „Warm up” za pomocą klawisza 
Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia 
Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu 
Regulacja podpory stopy 
Limit automatycznego wzrostu zgięcia 
Limit automatycznego wzrostu wyprostu 
Zakres ruchu w stawie biodrowym: 7  - 115   - 115  - 115 
Zakres ruchu w stawie kolanowym 10  - 120   - 115  - 115 
Siła min: 0- 40 kg (+/-5%) 
Prędkość ruchu minimum: 0.8 /sekundę - 3,5 /sekundę  - 115  - 115 
Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz 
Stabilne urządzenie o wadze max: 9 kg 
Możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień . 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że aparat posiada tryb terapii aktywnej CAM, tryb
ćwiczeń  koordynacji  i  propriocepcji,  sekwencyjne  programy  ćwiczeń  oparte  na  biofeedback,  bieżące
odczytywanie i mierzenie siły wyprostu i zgięcia kończyny pacjenta podczas ćwiczeń, bieżąca kontrola ruchu
aktywnego CAM i ćwiczeń koordynacji.

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Składając ofertę na podstawie niniejszych odpowiedzi
należy powołać się na nr pytania. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w następujący 
sposób:



-W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a)  miejsce składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego na w budynku administracji,  przy  ul.  Bytomska 62
w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 24/09/2018 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.  Bytomska  62
w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 24/09/2018 r., do godz. 12:00.....]
zapisem:
[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a)  miejsce składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego na w budynku administracji,  przy  ul.  Bytomska 62
w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia 27/09/2018 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.  Bytomska  62
w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 27/09/2018 r., do godz. 12:00......]

Przedłużeniu  na  dzień  27.09.2018  r.,  ulega  termin  składania  i  otwarcia  ofert.  Godziny  składania
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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