
 

 

Otwock, dn. 07 października 2019 r.  
 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 

 
Informacja dla Wykonawców 

 
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”.  
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapytania 
ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach w pozycji nr 2 :  

 dwie częstotliwości robocze: 1, 3MHz, 
 moc wyjścia 15 W (5cm2 1 MHz lub 3MHz), 
 intensywność 3W/cm2 (tryb ciągły) i 3W/cm2 (tryb impulsowy), 
 praca ciągła i impulsowa (10-100% cyklu roboczego – co 10%), 
 automatyczne dostrojenie do aktualnie pracującej głowicy, 
 brak sprzężenia głowicy sygnalizowany wizualnie i akustycznie, 
 realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty 

sprzęgania i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu). 
 współpraca z aparatami do elektroterapii, 
 głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym. 

Kartoteka pacjenta umożliwia: 
 gromadzenie danych pacjentów, 
 rodzaj schorzenia, 
 spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, 
 indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, 
 możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia. 
 kartoteka pacjenta pozwala na bezpośredni dostęp do wykonanych zabiegów, a tym samym 

daje możliwość szybkiego powtarzania zabiegu. 
  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego urządzenia. 

 
Pytanie nr 2.  
Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach w pozycji nr 3 – Szyny:  
Fisiotek 3000G - Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem 
Zalety stosowania urządzenia FISIOTEK 3000 

 pozwala na prowadzenie ćwiczeń następujących stawów kończyny dolnej 
 pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach; 
 pacjent może ćwiczyć w pozycji siedząc lub leżąc; 



 

 

 stabilność zapewniająca poczucie bezpieczeństwa u pacjenta; 
 karta pamięci pozwalająca na zapisanie danych dotyczących programu ćwiczeń 

indywidualnego pacjenta; 
 różnorodne modele urządzenia pozwalają zaspokoić wymagania każdego klienta. 
 funkcja rozgrzewki „Warm-up”, która przed rozpoczęciem właściwej sesji ćwiczeń aplikuje 

serię ćwiczeń w mniejszym zakresie ruchu celem rozgrzania stawu ćwiczonej okolicy. 
 programowalny pilot 

 Wskazania do stosowania FISIOTEK 3000 w rehabilitacji: 
 po złamaniach w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach z zespoleniem kości; 
 po unieruchomieniach w następstwie uszkodzeń torebki stawowej, struktur 

okołostawowych (błony maziowej, kaletek) stawu kolanowego i biodrowego; 
 zwapnień okołostawowych; 
 po operacjach lub zabiegach plastycznych łękotek st. kolanowego; 
 zapaleń ścięgien stawów kończyny dolnej; 
 zrostów torebki stawowej; 
 hypermobilności stawowej. 

 Dane techniczne: 

  Modele 

      3000G     

Mobilizacja st. kolanowego i 
biodrowego     X     

Regulacja prędkości w trakcie 
zgięcia-wyprostu     X     

Regulacja siły     X     

Regulacja czasu trwania ćwiczeń     X     

Automatyczne zwiększenie 
wyprostu     X     

Automatyczne zwiększenie zgięcia     X     

Przerwa w trakcie wyprostu     X     

Przerwa w trakcie zgięcia     X     

Funkcja rozgrzewki „Warm up”      z menu       

Regulacja podpory stopy     X     

Limit automatycznego wzrostu 
zgięcia     X     

Limit automatycznego wzrostu 
wyprostu     X     

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia     X     

Powtórzenia ruchu na limicie 
wyprostu     X     

Zakres ruchu w st. kolanowym     -10° ¸ 120°     

Zakres ruchu w st. biodrowym 7° ¸ 115° 

Prędkość ruchu 0.8°/sekundę ¸ 3,5°/sekundę 

Siła 0 – 40kg 

Zasilanie 220V/60Hz 

Klasa 1B Standard EN60601-1 

Waga     9,5kg     



 

 

Konstrukcja     

możliwość 
pracy obu 
kończyn bez 
zmiany 
ustawień    

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego urządzenia. 
 
Pytanie 3. 
Czy zamawiający dopuści urządzenie do ultradźwięków o następujących parametrach:  

 Tryb pracy stały lub pulsacyjny;  

 Aparat z dwiema wymiennymi głowicami dwuczęstotliwościowymi 1 i 3 MHz:  
głowica 4,0 cm2 dostarczana w osprzęcie podstawowym; - głowica 1,0 cm2 dostępna jest 
jako opcja dodatkowa;  

 Wodoodporne głowice;  

 Wbudowany czasomierz z sygnałem akustycznym, kontrolowany mikroprocesorowo, 
automatycznie przerywający emisję ultradźwięków po upływie wyznaczonego czasu;  

 Kontrola kontaktu z ciałem pacjenta, brak kontaktu sygnalizowany akustycznie i wizualnie, 
automatyczna przerwa emisji ultradźwięków.  

 automatyczna przerwa emisji ultradźwięków,  

 programy (diagnostyczny, terapii),  

 wybór terapii poprzez ustawianie celu lub wskazania,  

 dotykowy wyświetlacz,  

 programy własne użytkownika,  

 Fala ciągła: 0 do 3 W/cm2  

 Fala pulsacyjna: 0 do 3 W/cm2  

 Wypełnienie (impuls / czas spoczynku): 1/9 ms, 2/8 ms, 3/7 ms ,4/6 ms, 5/5 ms  

 Cykl pracy: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 100 %  

 Czas:  
- poniżej 1 min.ustawiany co 1 s,  
- powyżej 1 min.ustawiany co 1 min.  
0 do 30 minut  

 Wymiary: 10 x 26,6 x 27,5 cm  

 Waga: 3,65 kg  

 rok produkcji 2018r  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza urządzenia z głowicami mniejszymi niż 5 cm2. 
 
Pytanie 4.  
Czy zamawiający dopuści szyny CPM do ćwiczeń stawu kolanowego o następujących parametrach?  

 Limit wyprostu: -10° do 115°  

 Limit zgięcia: -5° do 120°  

 Zakres ruchomości: od przeprostu -10° do pełnego zgięcia 120°  

 Prędkość: 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę)  

 Obciążenie: 1 do 6  

 Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut)  



 

 

 Przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (15 minut)  

 Czas: bez ograniczeń  

 Wymiary: 94 x 33 cm  

 Masa: 12 kg  

 ruch: półanatomiczny  

 sterowanie cyfrowe: tak  

 funkcja rozgrzewki: tak  

 manualne dostosowanie progu bólu: 40-155  

 Start / Stop / Reverse: tak  

 dostosowanie progu bólu: wartość stałą  

 napięcie (V): 90 do 260  

 zasilanie (VA): 50  

 klasyfikacja: tryb b / klasa II  

 kompatybilność elektromagnetyczna: tak  

 deklaracja zgodności: tak  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego urządzenia. 
 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.  
 

Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  

do dnia 11 października 2019 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu).  Oferta musi 

być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem 

na kopercie „Oferta na dostawę urządzeń medycznych” oraz nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

 
Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


