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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę urządzeń medycznych 

dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.”. Post. nr A.I. 271-11/12. 
 
 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-11/12 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania od 
Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Część nr 5 Stoły rehabilitacyjne. 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 45-95 cm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 
Pytanie 
Część nr 8 drabinka gimnastyczna. 
Czy zamawiający odstąpi od wieszaka na ręcznik jednorazowy? Przy drabinkach nie używa się tego 
rodzaju dodatków ze względów bezpieczeństwa. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 
 
Pytanie 
Część nr 6 Kozetki lekarskie małe 
Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości 185 cm z zachowaniem pozostałych parametrów 
stołu? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 
Pytanie 
Część 6: Kozetki lekarskie małe 4 szt. 
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kozetki o następujących wymiarach: 
560x185x500 mm [szer. x dł. x wys.] oraz kąt nachylenia +/- 45 stopni, parametry te nieznacznie 
różnią się od wymaganych w SIWZ?  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  



Pytanie 
Część 7: Kozetki lekarskie duże 1 szt. 
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kozetki o następujących wymiarach: 
560x185x800 mm [szer. x dł. x wys.] oraz kąt nachylenia +/- 45 stopni, parametry te nieznacznie 
różnią się od wymaganych w SIWZ?  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 
Pytanie 
Pyt.1, cz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn górnych o następujących 
parametrach: 
- wykonana z wysokiej jakości akrylu, 
- wymiary ( wys. x szer. x  gł.): 920 x 950 x 900, 
- pojemności użytkowa: 30l, 
- 40 dysz bez możliwości regulacji kierunku wypływu strumienia wody? 
Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 
Pytanie 
Pyt. 2, cz. 5 
Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe stoły rehabilitacyjne spełniające wymagania 
Zamawiającego, ale posiadające elektryczną regulację wysokości za pomocą przełącznika 
ramowego dostępnego z każdej strony stołu w zakresie 49-101 cm oraz regulację zagłówka od – 70o 
do + 40o i dopuszczalne obciążenie 150kg? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 
 
Pytanie 
Pyt. 3, cz. 6 
Czy Zamawiający dopuści kozetki lekarskie o wymiarach (dł. x szer. x wys.) : 1894 x 640 x 540 
mm, dopuszczalnym obciążeniu 150 kg i regulacji zagłówka od 0o do + 40o? Pozostałe parametry 
zgodnie ze SIWZ. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 
Pytanie 
Pyt. 4, cz. 6 
Czy Zamawiający dopuści kozetki lekarskie o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1925 x 610 x 650 
mm, dopuszczalnym obciążeniu 150 kg i regulacji zagłówka od 0o do + 50o? Pozostałe parametry 
zgodnie ze SIWZ. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
Pytanie 
Pyt. 5, cz. 7 
Czy Zamawiający dopuści kozetki lekarskie o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1894 x 640 x 740 
mm, dopuszczalnym obciążeniu 150 kg i regulacji zagłówka od 0o do + 40o? Pozostałe parametry 
zgodnie ze SIWZ. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  
 



Pytanie 
Pyt. 6, cz. 11 
Czy Zamawiający dopuści aparat Combi o następujących parametrach: 
- dwukanałowy przenośny aparat do terapii kombinowanej, ultradźwiękowej, elektroterapii 
(opcjonalnie: podciśnienie i laseroterapia) 
- mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia, 
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 26,4 centymetry o rozdzielczości 800x600 
pikseli, 
- atlas anatomiczny: Biblioteka zdjęć 3D z opisem danej patologii oraz sposobem aplikacji, 
- dostępne prądy: jonoforeza prądem stałym i stałym MF, prąd stały (galwaniczny), impuls 
prostokątny i trójkątny,prąd 2-5 (Traberta), prądy diadynamiczne(diadynamik DF,MF,RS,CP,LP), 
prądy interferencyjne (zmienna interferencja w przedziale od 2 do 10kHz), 2-polowy prąd średniej 
częstotliwości, prądy TENS, konwencjonalny, niskoczęstotliwościowy, uderzeniowy, 
modulowany), prądy NMES przebieg prostokątny, przebieg trójkątny, przebieg bifazowy, przebieg 
przerywany, 2-biegunowy przebieg średniej częstotliwości, dipolowe pole wektorowe, prądy Kotza 
(Rosyjska Stymulacja), mikroprądy (0,1 µA – 1mA )  
mikroprądy, przebieg mikroprądowy, prądy wysokonapięciowe (0-500V), stymulacja 
wysokoprądowa, przebieg wysokonapięciowy), 
- 800 wbudowanych protokołów leczniczych, 
- 500 wolnych miejsc w pamięci na programy (protokoły) terapeuty, 
- wieloczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu o 
parametrach pracy 1/3 MHz i średnicy 4 cm2, 

- aparat wyposażony w 2 gniazda do podłączenia głowic ultradźwiękowych? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  

 
Pytanie 
Dot.: część 4 - rowerek treningowy 
Czy Zamawiający dopuści rower o wymiarach: 115dł./54szer./125wys., z kierownicą posiadającą 
regulację wysokości (bez regulacji pochylenia) i ze złączem USB (co jest lepszym, bardziej 
współczesnym rozwiązaniem), spełniający pozostałe parametry? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  

 
Pytanie 
Dot.: część 4 - rowerek treningowy 
Czy Zamawiający dopuści rower o wymiarach: 115dł./54szer./125wys., z kierownicą posiadającą 
regulację wysokości (bez regulacji pochylenia), o ciężarze koła zamachowego 8kg, nie posiadający 
siodełka żelowego z możliwością regulacji wysokości, spełniający pozostałe parametry? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgodę.  

             
   
         Dyrektor 
              mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 
 
 
 

 
 
 

 


