Pieszyce, 03 września 2018 roku
Nr sprawy ZP 6.2/8/4/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia
rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:
Wniosek otrzymany w dniu: 31.08.2018 r.
Pytanie nr 1
Dot. pozycji: Wanna do kąpieli kończyn górnych (1 szt.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wanny do kąpieli kończyn górnych, wykonanej z tworzywa
sztucznego TWS, wzmocnionego włóknem szklanym, zgodnego z poniższym opisem:
Wanna przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz
o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej.
Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność wanny a opcjonalne doposażenie pozwala dostosować wannę do
swoich wymagań. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem
szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- wymiary: 770mm x 790mm x 930 mm (dł. x szer. x wys.)
- pojemności 20l
Wyposażenie
4 dysze do masażu podwodnego z regulacją kierunku wypływu strumienia wody TAK
Prysznic ręczny
TAK
Bierny masaż perełkowy
opcja
Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
TAK
Dotykowy panel sterowania
TAK
Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
TAK
Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
TAK
System dezynfekcji chemicznej
opcja
Krzesło do wirówek
TAK
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2
Dot. pozycji: Wanna do kąpieli kończyn górnych (1 szt.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wanny do kąpieli kończyn górnych, wykonanej z tworzywa
sztucznego TWS, wzmocnionego włóknem szklanym, zgodnego z poniższym opisem:
Wanna przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz
o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala ona przeprowadzić dokładną terapię kończyny
górnej. Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność wanny a opcjonalne doposażenie pozwala dostosować
wannę do swoich wymagań. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego
włóknem szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wyposażenie
10 dysz do masażu podwodnego z regulacją kierunku wypływu strumienia wody TAK
Prysznic ręczny
TAK
Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
TAK
Dotykowy panel sterowania
TAK
Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
TAK
Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
TAK

System dezynfekcji chemicznej
Krzesło do wirówek
- wymiary: 950mm x 1100mm x 1070 mm (dł. x szer. x wys.)
- pojemności 36l

opcja
TAK

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3
Dot. pozycji: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa (1 szt.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wykonanej z
tworzywa sztucznego TWS, wzmocnionego włóknem szklanym, zgodnego z poniższym opisem:
Wanna przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg
prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. System
sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna
umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS
wzmocnionego włóknem szklanym.
 odpływ półautomatyczny,
 dwa poziomy napełniania (80 i 210 litrów),
 kombinowana praca sekcji,
 wymiary: 1440mm x 720mm x 980 mm (dł. x szer. x wys.)
12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach
TAK
Prysznic ręczny
TAK
Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
TAK
Bierny masaż perełkowy
opcja
Dotykowy panel sterowania
TAK
Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
TAK
Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
TAK
System dezynfekcji chemicznej
opcja
Sterowany elektronicznie spust wody z misy wanny oraz systemów powietrznoopcja
hydraulicznych
System podtrzymywania temperatury w wannie/ogrzewania
opcja
Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny
TAK
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4
Dot. pozycji: Wanna do hydromasażu z biczem i koloroterapią (1 szt.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią wykonanej z
tworzywa sztucznego TWS, wzmocnionego włóknem szklanym, zgodnego z poniższym opisem:
Wanna przeznaczona jest do zabiegów automatycznego masażu podwodnego, łączenia go z kąpielą perełkową
oraz zabiegiem chromoterapii. 7-calowy dotykowy panel sterowania umożliwia łatwą obsługę i podgląd
parametrów terapii. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala na dostosowanie wanny do konkretnych
wymagań Klienta. Automatyzacja wielu systemów w Magellanie nie wymaga obecności personelu przy
pacjencie przez cały czas trwania zabiegu.
 system dysz do automatycznego masażu podwodnego (34 dysze w 5 sekcjach),
 dysze powietrzne do kąpieli perełkowej (14 x 5 dysz),
 chromoterapia – 7 barw podstawowych oraz barwy pochodne,
 7-calowy dotykowy panel sterowania,
 dwa poziomy napełniania 110 i 220 litrów,
 możliwość zapisywania programów terapeutycznych (100),
 wyłączanie poszczególnych sekcji dysz,
 możliwość ustawienia kolejności i czasu pracy każdej sekcji z osobna,

 automatyczny spust wody sterowany elektronicznie,
 system dezynfekcji chemicznej,
 automatyczne napełnianie (do dwóch poziomów),
 prysznic ręczny,
 innowacyjny bezwylewkowy system napełniania.
Wyposażenie
Masaż podwodny automatyczny – 34 dysze w 5 sekcjach (stopy, podudzia,
TAK
kolana, biodra, kręgosłup)
System kąpieli perełkowej – 14 x 5 dysz
TAK
System chromoterapii
TAK
System dezynfekcji chemicznej
TAK
System dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV
opcja
System aromaterapii
opcja
System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody
opcja
Prysznic ręczny
TAK
Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami
opcja
Podpórka pod stopy
TAK
Poręcze boczne
TAK
7” dotykowy panel sterowania
TAK
Automatyczny system napełniania
TAK
Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody
TAK
Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrznoTAK
hydraulicznych
Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
TAK
Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
TAK
Zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
TAK
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
TAK
Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny
TAK
wymiary: 2200mm x 950mm x 980 mm (dł. x szer. x wys.)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
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