Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 85 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzęt medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 4.
Czy Zamawiający dopuści szynę o lepszych parametrach niż opisane w SIWZ, tj.
- Mobilizacja bierna st. kolanowego i biodrowego
- Możliwość współpracy z Kartą Pamięci
- Regulacja prędkości w trakcie zgięcia – wyprostu
- Regulacja czasu trwania ćwiczeń
- Automatyczne zwiększenie wyprostu
- Automatyczne zwiększenie zgięcia
- Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu
- Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia
- Funkcja rozgrzewki „Warm up”
- Zakres ruchu w st. kolanowym
-10º -120º
- Zakres ruchu w st. biodrowym
7º -115º
- Prędkość ruchu
0.8º /sekundę – 3.5º /sekundę
- Siła 0 – 40kg
- Wózek transportowy z półką
- Zasilanie 230V/50Hz
- Klasa 1B Standard EN60601-1
- Waga 9,5 kg
- Powtórzenia ruchu na limicie zagięcia
- Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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- Limit automatycznego wzrostu zgięcia
- Limit automatycznego wzrostu wyprostu
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny rehabilitacyjnej do ćwiczeń biernych o lepszych
parametrach niż opisane w SIWZ (wskazane powyżej w zapytaniu), pod warunkiem że zaoferowana szyna spełnia
wszystkie wymagane minima określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do
SIWZ – zadanie nr 4)
Z poważaniem

