
Dnia 29.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska(aksuc.pl, podany w zapytaniu ofertowym nr
l.Ksu'2023.RPo wptynety pytania od oferenta zainteresowanego przysztym zam6wieniem. poniiej
znajduje siq treici pytai oraz odpowiedu i Zamawiajacego.

DOTYCZY ZAPISOW SIWZ ZaQenlk 2A Wymatane mlnimalne parametry rechnlczne
Mania
Dot. poz nr 40 FOTEL do 6w, oporowych stawu kolanowego
Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania fotel o wadze urzqdzenia przewyiszajecej wage
maksymalnq podanq w SIWZ, fotel kt6ry jest opisany byl produkowany kilka lat temu, obecnie
producent produkuje fotele cieisze, waiEce okolo 70-80kg, wykonywane w nowej wersii poniewai
producent unowoczeSnil produkcjq wyrobu.

Dot. poz nr 46
Zamawiajecy w zapisie wymaga poduszek wykonanych ze spreiystej pianki polietylenowej, a
nastqpnie wyr6inia co wchodzi w sklad kompletu i wymaga poduszki przeciwodleiynowej
siedzeniowej 45x45 cm z otworem wypelnionym granulatem, oraz krqgu pneciwodleiynowego
Bumowego pompowanego, w zwiqzku z tym czy tylko walek p.odlezynowy 45x1ocm imanszet na
stopq ma byd wykonany ze sprQiystej planki polietylenowei, czy wszystkie poduszki wchodzqce w
sklad kompletu majq byi z pianki polietylenowej? Bo powstaje pewna nieScislo(d, jakie materiaty
maja byC uiyte do produkcji.

odpowiedi: Zgodnie z zapisami oPZ, czyli: poduszka siedzeniowa wypelniona granulatem, krqg
gumowy, pozostale elementy z pianki poliuretanow€j,

Dot. poz 50 Fotel do dwiczei oporowych koriczyn g6rnych, dolnych i barku
czy zamawiajEcy wyrazi zgodq na zaoferowanie fotela z zastosowaniem ciqiark6w o wadze 1 kg, ilo(d
8 szt. do fotela?

Odpowiedi:
Nie, iednak moiliwe jest zaoferowanie zestawu ciqiark6w innego nii w opisie, pod warunkiem, ie
w jego sklad bqdq wchodzity r6inorodne elementy o wadze pomiqdzy 0,5 kg a 2 kg, co umoiliwi
dopasowanie obciaienia do potrzeb indywidualnego pacjenta.

Dot. poz 53 Urredzenle do rabieg6w ultradrwiqkami
Czy Zamawiajacy dopuSci moiliwosc zaoferowania profesjonalnego aparatu do terapii
ultradiwiQkami bez graficznego atlasu anatomicznego i patologicinego?

Odpowiedi: Tak, pod warunkiem zachowania pozostalych funkcji leczniczych.

DOT. poz. 60 SPTROMETR

Czy Zamawiajqcy dopu(ci do zaoferowania profesjonalny spirometr, wykorzystujqcy normy ERS,
zamiast wymaganego przez ZamawiajEcego Enright, BTS.
w obrqbie Unii Europejskiej wiqkszosi rekarzy stosuje wartosci zarecane przez ERS (Europejskie
Towarzystwo Oddechowe).

odpowiedi: Tak, pod warunkiem zachowania calkowitej zgodnoici z raleceniami ER5
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Odpowiedi: Tak, poniewai wiqksza waga uzqdzenia nle ma w tym pnypadku wptywu na jego
funkcjonalno3t,



DOT. poz. 70 WioSlan
Czy Zamawiajqcy dopuSci wioilarz, kt6ry ma wbudowany Generator iwbudowane akumulatory
podtrzymujEce pamiqC ekranu (brak zasilania z zewnQtrz). Dzieki temu 2e urzqdzenie jest bez zasilania
elektrycznego, nie bqdq na Sali rehabilitacyjnej widoczne kable zasilajqce, a w przypadku braku
zasilania urzedzenie bqdzie dzialalo.

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie to jest konystniejsre od oczekiwanego.

Dot. poz nr 79 Uzqdzenie do zabieg6w polem matnctycznym nlskiej czestotliwoJci
Prosimy o okreSlenie z jakimi aplikatorami do magnetoterapii Zamawiajgcy wymaga zaoferowania
aparatu do magnetoterapii niskiej czestotliwoJci, :

- czy z aplikatorami plaskimi,
- czy z aplikatorami pola magnetycznego typu szpulowego, tzw."cewki/solenoidu".
Okreslenie rodzaju aplikatora pola magnetycznego ma bowiem wplyw na wycenq aparatu.
Czy ZamawiajQcy oczekuje takie zeby na wyposaieniu byla leianka umoiliwiajqca umieszczenie
aplikatora typu szpulowego, na niej i wtedy jest wykonywany zabieg magnetoterapii.
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Odpowiedzi:
Tak, wskazana jest moiliwo6d podlaeenia aplikatora plaskiego.
wystarczajece sa aplikatory typu szpulowego,
Leianka powinna by6 na wyposaieniu urzqdzenia.
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