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Znak sprawy: 4/ZP/2018   

Dotyczy: dostawa wanien do kąpieli wirowych i aparatu do ultradźwięków 1-kanałowego 

  

  

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I 

WĄTPLIWOŚCI 

   

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości.       

1. W związku z postępowaniem na zakup sprzętu i zastosowaniem przez Państwa zapisów 

wymaganych parametrów, które jednoznacznie wskazujących rozwiązania jakie chcą 

Państwo zakupić (konkretny model i jeden producent), co ogranicza konkurencyjność w 

składaniu ofert, zwracam się z pytaniem czy dopuszczą Państwo w ramach postępowania 

urządzenia o następujących parametrach odmiennych od zapisanych w SIWZ, ale 

spełniające wymagania funkcjonalne stawiane dla tego typu urządzeń. 

Wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych  

 Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych, 

 Wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego 

 Wyposażona w 44 dysze do hydromasażu 

 Elektroniczny panel sterowania 

 Ustawienie czasu zabiegu (1-599 min.) 

 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho 

 System odkamieniania sterowany elektronicznie 

 Czujnik temperatury wody 

 Czujnik poziomu wody 

 Wydajność pompy wody [l/min]: 345 

 Zasilanie [VAC/Hz]: 230/50 

 Pobór mocy [W]: 900 

 Półautomatyczny system opróżniania wanny  

 Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny 

 Regulacja intensywności masażu (3 stopnie) 



 Prysznic ręczny 

 Krzesło obrotowe  

 Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 90 x 95 x 92 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach i pojemności innej o +/-10%. 

Pozostałe parametry bez zmian. Obręcz limfatyczna jest dla Zamawiającego istotną 

funkcjonalnością tak jak elektromagnetyczny zmiękczacz wody (ze względu na twardość 

wody). 

Wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa  

 Przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa 

 Wyposażona w system 12 dysz do hydromasażu  

 Liczba dysz rozmieszczona w 2 strefach (6+6) 

 Możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l) 

 Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref 

 Elektroniczny panel sterowania  

 Ustawienie czasu zabiegu (0-599 min.) 

 System odkamieniania sterowany elektronicznie 

 Czujnik temperatury wody 

 Czujnik poziomu wody 

 System automatycznego napełniania 

 Półautomatyczny system opróżniania wanny 

 Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny 

 Prysznic ręczny 

 Stopień ułatwiający wejście do wanny 

 Pojemność do przelewu: 210 l 

 Wydajność pompy wody [l/min.]: 250 

 Podłączenie na stałe do sieci zasilania [V/Hz]: 230/50 

 Pobór mocy [W]: 1500 

 Waga urządzenia ze stopniem bez wody [kg]: 75 

 Wymiary (dł. x szer. wys.) [cm]: 116,5 x 68 x 95,2  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach i pojemności innej o +/-10%. 

Pozostałe parametry bez zmian. Pojemność 210 l jest zbyt dużą i nieekonomiczną dla 

Zamawiającego pojemnością. Elektromagnetyczny zmiękczacz wody jest dla Zamawiającego 

istotną funkcjonalnością (ze względu na twardość wody). 

3. Dotyczy zadania 1 - wanien do kąpieli wirowych: 

Czy Zamawiający dopuści wanny bez systemu ozonoterapii o pozostałych parametrach nie 

gorszych niż wymagane w SIWZ? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wannę bez systemu ozonoterapii, pozostałe parametry   

bez zmian. 

 

4. Dotyczy zadania 2 – aparat do ultradźwięków 1- kanałowy 

Proszę o doprecyzowanie jakie mają być w zestawie głowice bezobsługowe: 12cm czy 18cm 

czy obie? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga dwóch głowic bezobsługowych: 12cm i 18cm 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


