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A.I-24-2-7/16                                                                          Kraków, dnia 12 września 2016 r. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

I. 

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na ,, Zakup i dostawę urządzeń medycznych 

dla DDOM”  

 

Zadanie 2: Stół do masażu: 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z łatwą regulacją zagłówka przy pomocy 

sprężyny gazowej w zakresie -700 - +400?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem elektrycznej regulacji wysokości za 

pomocą ramki wokół podstawy stołu w zakresie od 52 do 103 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z elektryczną regulacją części środkowej stołu  

z możliwością ustawienia do pozycji Pivota (+240)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z regulacją części tylnej stołu za pomocą 

sprężyny gazowej do 900? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach leżyska 64 x 205 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem zabezpieczającym przed 

niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu 

zamiast wtyczki z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w 

przypadku przecięcia kabla? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

 

Zadanie 3: Aparat do ultradźwięków: 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (wys. x szer. x dł.) 335 x 270 x 

125 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie 2,3 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego sterowanie odbywa się za pomocą 

przycisków zlokalizowanych po obu stronach ekranu LCD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie współpracujące z trzema różnymi, 

dwuczęstotliwościowymi (1 i 3,3 MHz) głowicami o powierzchni 1 cm2, 5 cm2 i 10 

cm2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dziesięcioma programami własnymi 

użytkownika oraz dziesięcioma procedurami terapeutycznymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwoma częstotliwościami roboczymi 1, 3,3 

MHz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy ciągłej 2,5 W/cm2 i o mocy impulsowej 

w szczycie 3 W/cm2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wypełnieniu impulsów 10%, 20%, 50%, 

100%? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości współpracy z aparatami do 

elektroterapii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w głowicę ultradźwiękową 

dwuczęstotliwościową 1 i 3,3 MHz – 5 cm2 oraz głowicę ultradźwiękową 

dwuczęstotliwościową 1 i 3,3 MHz – 1 cm2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Zadanie 4: Lampa do terapii promieniowaniem IR: 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 74 x 48 x 176 

cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie około 30 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Zadanie 6: Rotor kończyn dolnych: 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem prędkości w granicach 10 – 90 

RPM? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o programowalnym czasie zabiegu w zakresie 1 

– 99 minut? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze netto 34 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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Zadanie 7: Stół rehabilitacyjny: 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem elektrycznej regulacji wysokości za 

pomocą ramki wokół podstawy stołu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością łatwej regulacji zagłówka przy 

pomocy sprężyny gazowej w zakresie -700 - +400? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o regulacji wysokości w zakresie 50 – 101 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł. x szer.) 202 x 64 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Zadanie 8: Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego wraz z osprzętem: 

Pytanie: 

Czy zamawiający w ramach urządzenia opisanego w zadaniu 8 dopuści urządzenie 

równoważne o poniższych parametrach: 

System Redcord Workstation Professional z 2 aparatami i konstrukcją sufitową: 

• Konstrukcja sufitowa o wymiarach maks. 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z 

aluminium z dwoma trawersami 

• Konstrukcja mocowana do stropu minimalnie czteropunktowo dla zwiększenia 

sztywności podczas jej pracy. Na każdą prowadnicę powinny przypadać przynajmniej 

dwie nogi mocujące 

• Trawersy suwane po prowadnicach na podkładkach teflonowych, które 

zapewniają trwałość i są odporne na ścieranie 

• Trawersy wyposażone w hamulec blokowany i zwalniany za pomocą linki, 

mogący być obsługiwany jedną ręką 

• Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i mobilne do zawieszenia na 

innym punkcie mocującym 

• Liczba aparatów dostarczonych z zestawem do zwieszenia na trawersach 

• Konstrukcja przeznaczona dla sufitów o wysokości do 360 cm 

• Osprzęt minimalny: uchwyt do rąk x 2 pary, podwieszka szeroka x 2, 

wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para, podwieszka wąska x 2, podwieszka dzielona x 1, 

wałek 15x50 x 1, poduszka sensomotoryczna x 2, linka 5m x 2, linka, czerwona, 60 

cm x 1 para, linka, czerwona, 30 cm x 1 para, linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para, 

linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para, linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para, 

linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para, zwalniacz linki x 1, wieszak na podwieszki 

i linki x 1? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Zadanie 10: Defibrylator 1 szt. 

Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator 

półautomatyczny o właściwościach: 

- półautomatyczny tryb pracy, 

- dwufazowy asynchroniczny impuls defibrylacyjny, 

- technologia defibrylacji prądem o fali dwufazowej trapezoidalnej z 

kompensacją zależną od impedancji pacjenta, 

- protokół energetyczny od 150 do 360 J dla dorosłych i od 40 do 90 J w trybie 

dla dzieci, 

- możliwość zaprogramowania energii pierwszych trzech wyładowań w zakresie 

do 150 do 360 J oraz od 40 do 90 J, 

- dostępne 9 różnych poziomów energii do zaprogramowania, 

- dokładność energii wyjściowej (około 50 Ohm) +/- 15% , 

- zakres impedancji pacjenta w zakresie od 25 do 300 omów, 

- automatyczna analiza rytmu; 

- komunikacja i podpowiedzi w języku polskim; 

- proste i łatwe do zrozumienia instrukcja słowne; 

- asystent CPR - w postaci prostych prezentacji podpowiada krok po kroku 

wszystkie etapy udzielania pierwszej pomocy, idealne rozwiązanie również dla osób 

niesłyszących 

- wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości uciskania klatki piersiowej 

nie wymagający dodatkowych czujników 

- czas ładowania wstrząsu: poniżej 5 sekund do wartości 200J, poniżej 7 sekund 

do wartości 360J 

- wymiary: 100 mm x 290 mm x 245 mm 

- waga: 2,9 kg 

- zasilanie bateryjne  (akumulatorowe-opcja); 

- zasilanie bateryjne wystarczające na minimum 270 defibrylacji z maksymalną 

energią 

- ponad 340 minut monitorowania 

- system wykrywania ruchu podczas analizy EKG 

- wyposażony w dwa przyciski główne i 3 pomocnicze; 

- uruchomienie urządzenia po naciśnięciu przycisku - włącz; 

- pamięć wewnętrzna, min. 4 GB 

- zapis 10 epizodów po 12 godzin 

- przenoszenie zapisu za pomocą pamięci typu pen drive, port USB 

- wstrząsoodporna konstrukcja; 

- czytelny i duży, kolorowy wyświetlacz LCD 5.7”; 

- monitor o wysokiej rozdzielczości; 
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- wbudowany system autokontroli; 

- spełnia normę odporności IP55 

- urządzenie wyposażone w torbę sztywną, stanowiącą również element 

ochronny, posiadającą kieszeń na minimum 2 elektrody oraz uchwyt do przenoszenia; 

- urządzenie wyposażone w dwie pary elektrod samoprzylepnych 

- natychmiastowa gotowość do pracy 

- gwarancja 5 lat 

- możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych na 

zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego 

urządzenia lub odsyłania do producenta; 

- zestaw AED: maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, rękawiczki 

jednorazowe, golarka 

- pozostałe warunki urządzenie spełnia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie:  

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był 

wyposażony  

w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą 

prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób 

przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat 

udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji 

ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub 

nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był 

wyposażony  

w duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5,7”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

Pytanie: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był 

wyposażony  

w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez 

dodatkowych czujników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
                   Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                                                     mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

           


