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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 3/17
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia sprostowanie do treść pytań
i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii
i fizykoterapii w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w

zakresie opieki długoterminowej”

współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07
„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”.
Pytanie nr 10 (Część nr 12 – Zestaw do krioterapii miejscowej)
„Czy Zamawiający dopuszcza mobilne urządzenie do miejscowej terapii zimnem i/lub ciepłem:
- możliwość regulacji temperatury w zakresie od 0stC do +40st C co uniemożliwia przypadkowe
odmrożenia,
- aparat nie wymaga przebywania personelu podczas trwania zabiegu,
- możliwość pracy w czterech trybach:- zimno, ciągłe zimno, ciepło, naprzemienne ciepło – zimno,
- możliwość ustawiania czasu terapii i przerwy pomiędzy cyklami,
- możliwość pracy dwóch mankietów jednocześnie,
- możliwość regulacji czasu działania oraz czasu przerwy masażu uciskowego,
- sygnalizacja braku płynu w obiegu systemu,
- sygnalizacja zbyt wysokiego ciśnienia,
- gotowe programy terapeutyczne,
- możliwość tworzenia własnych programów,
- kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu oraz listę zabiegów
wykonanych pacjentowi,
- duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
- czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim
W standardowym wyposażeniu aparat zawiera 5 mankietów: staw skokowy, staw kolanowy, staw
nadgarstkowy, staw barkowy, pas lędźwiowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści urządzenie, o którym mowa w pytaniu.

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

