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U w z a m ó w i e n i a
na dostawę sprzętu i kompleksowego wyposażenia dla Oddziału Dziennej Rehabllitacji
Kardiologicznej Wielospecjalistycznego SzpitaIa przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 27,I0,20t7r, do 30.Ia,20I7r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: W związku z dostawą aparatu EKG prosimy o wyjaŚnienie czy Zamawiający wymaga
dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego
na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego

,urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Pytanie 2l, Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z
posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z
posiadanyrn systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy
Pytanie 3: W związku z tym, ze na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz
jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu
zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu EKG z systemem
RIŚ/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 4z Czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące terminu dostawy aparatury z 21 dni na 6
tygodni? Zwracamy UwagQ, że w pakiecie znajdują się róznorodne elementy, wykonywane w małych
seriach pod biezące zamówienia, więc termin dostawy od Producenta do dystrybutora trwa od 4 do B
tygodni.
Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wydłuzy terminu dostawy sprzętu.
Pytanie 5: Prosimy o doprecyzowanię czy w punktach t,tt ,,Baza danych na bazie MS SQL, z
mozliwością integracji HL7" oraz w punkcie ż.I7 ,,|ĄożliwoŚĆ obsługi dwukierunkowej komunikacji w
standardzie HL7" , Zamawiający wymaga funkcjonalnoŚci HL7 wraz z dostawą przedmiotu
zamówienia? Czy przez mozliwość HL7 Zamawiający wymaga dostępnoŚci takiej opcji na dzień
składania ofert bez obowiązku dostarczania jej wraz z przedmiotem zamówienia?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający wymaga dostępnoŚci takiej opcji na dzień składania ofert bez
obowiązku dostarczania jej wraz z przedmiotem zamówienia,
Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie wymaganej iloŚci sztuk rejestratorów holterowskich. Czy w
związku z brakiem podanej iloŚci sztuk, Zamawiający wymaga jednego rejestratora?
Odpowiedźz Tak, jedna sztuka.
oytanie 7= Czy na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okreŚlonym
przez Zamawiającego, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie kopii certyfikatów CE lub deklaracji
zgodności, zamiast kopii certyfikatu potwierdzającego udokumentowany system zarządzania jakoŚcią
producenta na zgodnoŚć z normami międzynarodowymi? ,

Odpowiedź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 8: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenię kart katalogowych / prospektów z opisem
produktów w języku angielskim (oryginalne broszury producenta)?
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Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
składania ofert na 6 listopada 2Ot7?
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OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie zmieni terminu składania i otwarcia ofert, podtrzymuje zapisy w
tym zakresie.
Pytanie 1O: Urządzenia wskazane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretny
model, co wyklucza konkurencję. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści n/w urządzenia, o nie
gorszych parametrach?
Część I - Zadanie 2 - aparat do terapii ultradźwiękowej

. nowoczesny B calowy kolorowy ekran dotykowy

głowice wie|oczęstotliwościowe o wielkości 1 cmZ i 5 cm2 z

innowacyjnym systemem ,,SonoSwing" do jednoczesnego i

procentowego dawkowania częstotliwości zabiegowych, z zakresu

0.B MHz i 2,4 MlĄz, (mozliwość ustawienia głębokości wnikania

pola ultradźwięków, co 5olo)

moc wyjściowa 3W/cm2 dla głowicy 5 cmz

informacja o sprzężeniu: 2 kolory i dźwiękowa

9 programów zdefiniowanych

mozliwość modyfikacji programów i zapisanie na karcie SD 4GB,

120 miejsc wolnych + 120 miejsc na programy ulubione

sprzęzenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie / zmiana koloru

głowicy

ponad 50 wskazań terapeutycznych

tryby pracy ZOHz,50 Hz, 10O Hz

wypełnienie I/2, I/3,1,/5, VtO
. lekki, mozliwość przenoszenia: waga 2 kg

, . wymiary: szerokość 33 cm, wysokość 13 cm, głębokość 22 cm,

Odpowied ź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część I - Zadanie 3 - aparat do terapii skojarzonej

. Nowoczesny 8 calowy kolorowy ekran dotykowy

. Wyposażony w 2 niezależne kanały, kanały z mozliwością ustalenia przebieou p.racy prądów:
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a
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zsvnch rgn izową na, a lte"rn.atywna, ęddziel na
Pełen przekrój prądów, ponad 110 zdefiniowanych programów w tym 5 programów dla terapii
skojarzonej z mgz|iwoŚcią indywidua.lnej Ę9dyfikaci.i wybrąnych parametrów zabieg,u_i
ząp.isp,Ęie na_karcję SD tG
Mozliwość współpracy z Vąco
Parametry ustawiane indywidualnie
MozliwoŚĆ stosor,Vania obwo,dp CC.i CV, pod.§tawa prądu galwaniczĘegp 0olo. 20olo, 50o/o,
zmiaĘa poląry?acji mąnualna, / autgmatyczna w ząprogramowany.m pyklu
Trening pulsacyjny mozliwość regulacji wszystkich parametrów
Szeroka baza proqĘanów sp.ecjalnych. dlagnostvka i terapia.porazeń, rehabilitacja mięśni,
rphabiiilacjp sporto}ł,a. progĘamy 4o stymulacji mięś.ni, popra_Wy ich funkcjonowania oraz
wvdolnpści
Programy do diagnostyki i leczenia schorzeń mięśniowych, rehabilitacja sportowa kolejność
programów z automatyczną kontroląfazy rozgrzewki , fazy treningu i fazy relaksu
Wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu
anatomicznego ciała (ponad 300 wskazań terapeutycznych)
Jęd,na głowica wielocąęstoll.jwościgwa o wielkoŚci 5 cm2 z innowacyjnvm systęmem
,,§o,JroS.wing." dg jgdnocz,es!ęqo i.prq§eąt_gwego dalnlkowania gzęstotllwoŚci zabiegowvch, z
ąpKresu 0.B M|,,,lz,i 2,4 MHZ. (mozliwość ustąwienia glębokości Wnjkan_ia pola u,ltradźwięków,
co 25%)
Moc wyjściowa 3W/cm2 dla głowicy 5 cm2
Sprzęzenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie /zmiana koloru głowicy
Tryby pracy ZQHz,50 Hz, 100 Hz

nienie Il2, I/3, 7/5, I/lO
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, mozliwość przenoszenia, waga ok. 2 kg
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OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
CzęśćI - Zadanie 4 - aparat do elektroterapii
. nowoczesny 8 calowy kolorowy ekran dotykowy
. wyposazony w 2 niezależne kanały, kanały z mozliwością ustalenia

przebiegu pracy prądów : zsynchronizowana| alternatywna, oddzielna
pełen przekrój prądów, ponad 100 zdefiniowanych programów z
mozliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów
zabiegu i zapisanie na karcie SD 1GB

. I20 miejsc wolnych + 120 na programy ulubione

. możliwość współpracy z vaco
o pdfdlTl€try ustawiane indywidualnie
. możliwość stosowania obwodu cc i cv, podstawa prądu

galwanicznego 0o/o, 20o/o, 50o/o, zmiana polaryzacji manualna /
automatyczna w zaprogramowanym cyklu

r trening pulsacyjny mozliwość regulacji wszystkich parametrów
. szeroka baza programów specjalnych, diagnostyka i terapia porazeń,

rehabilitacja mięśni, rehabilitacja sportowa/ programy do stymulacji
mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydo|ności

. ,;programy do diagnostyki i leczenia schorzeń mięśniowych,
"i, rehabilitacja sportowa kolejnoŚĆ programów z

r automatyczną kontrolą fazy rozgrzewki, fazy treningu i fazy relaksu
. wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub

według atlasu anatomicznego ciała (ponad 120 wskazań
, terapeutycznych)
. zestaw niezbędnego wyposazenia: min. elektrody 2 pary, podkłady 2

pary, 2 pasy do mocowań, tester, 2 kable do elektroterapii kabel
zasiania

"-. 2 opakowanie elektrod jednorazowych w trzeęh rozmiarach min. 150
par

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
czĘSć I - Zadanie7 - stół do rehabilitacji

. lezyskotrzysegmentowe

. stabilna konstrukcja

. regulacja wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu

. kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą spręzyny gazowej

. regulacja wysokości: 45-95 cm

. długość; 195 cm

. szerokość: 68 cm

. waga: 55 k9

. obciążenie: max 200 kg

. regulacjazagłówka: -B5o + +45o

. wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką

. podstaw jezdna z systemem 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4
antypośl izgowych stopek

. regulacja sekcji noznej w przedziale 0o + +B5o
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza,
Część I - Zadanie 8 - taboret na kółkach
- konstrukcja wykonana ze stali chromowanej
- pięć gumowych skrętnych kółek
- regulacja wysokości za pomocą spręzyny gazowej
- siedzisko obite tapicerką
" Wysokość: od 47 cm do 61 cm
. Podstawa: b 6ż. §iedzisko: @ 34
Odpowied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Część I - Zadanie 11 - leżanka drewniana wys. 55 cm
Lezysko dwusekcyjne, konstrukcja wykonana z drewna bukowego
. Długość: 200 cm
. Szerokość: 70 cm
. Wysokość; 55 cm. Rbgfllacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 o do + 35 o

. Popfuszczalne obciązenie: 20O kg



. Waga: 34 kg
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Część I - Zadanie 12 - Ieżanka drewniana wys. 65 cm
Lezysko dwusekcyjne, konstrukcja wykonana z drewna bukowego. Długość: 200 cm. Szerokość; 70 cm. Wysokość: 65 cm. Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 o do + 35 ". Dopuszczalne obciązenie: 200 kg. Waga: 34 kg
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
CzĘść I - Zadanie 14 - stół do rehabilitacji

. stabilna konstrukcja
, . regulacja wysokości za pomQcą ramy wokół podstawy stołu

l kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą spręzyny gazowej
. regulacja wysokoŚci: 45-95 cm
. długość: 195 cm
. szerokość: 68 cm
r wdgd: 55 kg
o obciążenie: max 200 kg
. regulacja zagłówkai -B0o + +45o
. wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką
. podstaw jezdna z systemem 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4

antypoŚlizgowych stopek
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Część I - Zadanie 21 - taboret

'- konstrukcja wykona na ze stali chromowanej
- r,e§ulacja wysokoŚci za pomocą spręzyny gazowej
- sibdzisko obite tapicerkąl Wysokość: od 44 cm do 55 cm. Podstawa: Q 62. Siedzisko: ó 34
Od powied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Część I - Zadanie 22 - materac składany
- materac trzyczęściowy
- materac o wymiarach 195 x 85 x 5 cm
- pokrycie materiał PCV
- pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny
- produkt certyfikowany jako medyczny
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza,
Część I - Zadanie 23 - stół do masażu i rehabilitacji

. lezyskodwusegmentowei; . stabilna konstrukcja
regulacja wysokości za pomocą pilota
kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą spręzyny gazowej

. długość: 195 cm

. szerokość: 68 cm
o Wdgd: 55 kg
. obciązenie: max 200 kgl . regulacja zagłówka; -B0o + +45o

,1," o wlprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką
. podstaw jezdna z systemem 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4

a ntypośl izgowych stopek
Od powied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Część I - Zadanie 28 - drabinka
- materiał buk
- lakierowana lakierem bezbarwnym
- wymiary 225 x 90 cm

a

a

- produKt
- komplet

Y
montażuuć do



Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część I - Zadanie 29 - stół do rehabilitacji

. lezyskodwusegmentowe

. stabilna konstrukcja

. regulacja wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu

. kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą spręzyny gazowej

. regulacja wysokości: 45-95 cm
r długość: 195 cm

. . szerokość: 68 cm
o Wó9d: 55 kg
r obciązenie: max 200 k9
. regulacja zagłówka: -B0o + +45a

wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wrazzzatyczką
, . podstaw jezdna z systemem 4 unoszonych, kierunkowych kółek blokowanych centralnie i 4

antypoślizgowych stopek
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Część I - Zadanie 3O - leżanka
- wykonana ze stali malowanej proszkowo
- lezysko dwusekcyjne. Długość: 195 cm, Szerokośc: 70 cm. Wysokość: 75 cm. Re§julacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 o do +45 o

. Dopuszczalne obciązenie: 200 kg. Waga: 34 kg
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza,

_ Część I - Zadanie 31 - leżanka
'- w;łkonana ze stali malowanej proszkowo
- lezysko dwusekcyjne. Długość: 195 cm, Szerokość: 70 cm. Wysokość: 55 cm. ,. Regulacja kąta nachylenia zaEłówka: od -60 o do +45 o

l ' Dopuszczalne obciązenie: 200 kg. Waga: 34 kg
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11: Pytanie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdziału VII, punktu 1,
podpunktu c: Jaki dokument Zamawiający ma na uwadze opisany jako ,,certyfikat potwierdzający
udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normami
międzynarodowymi"?
Odpowiedź: Dokument, który potwierdza udokumentowany system zarządzania jakoŚcią producenta
na zgodność z normami międzynarodowymi.

l:' Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
orłjz,' nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
O3;,11.2017 r. pozostaje bez zmian,

Z powazaniem
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