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wg rozdzielnika  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i 
wyrobów medycznych dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018                  

            W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:  

Pytanie nr 1 

Dotyczy: Pakiet nr 8 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa – 1  sztuka 

Czy zamawiający dopuści wirówkę o następujących parametrach: 

1 komora zabiegowa: możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 - kończyny dolne, 2 - 
kończyny dolne + kręgosłup z czujnikiem napełnienia 

2 panel sterowania sterowany za pomocą przycisków 

3 12 dysz kierunkowych do masażu wodnego, w tym:  

a 6 dysz na odcinek lędźwiowy kręgosłupa 

b 6 dysz na kończyny dolne 

4 czujnik temperatury wody z termometrem 

5 automatyczne napełnianie komory zabiegowej 

6 regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu 

7 możliwość ustawienia czasu zabiegu 

8 automatyczne wyłączanie po upływie czasu zabiegu 

9 na wyposażeniu wanny:  

a wylewka prysznicowa z wężem 

b komplet baterii wannowych 

c schodek przywannowy 

Pojemność zabiegowa [l]: 75-145 

Pojemność do przelewu [l]: 210 
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Liczba dysz: 12 

Czas napełniania/opróżniania [min]: 2/3,5 

Pobór mocy [kW]: 1,5 

Zasilanie [V/Hz]: 230/50 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 116,5 x 68 x 94,4 

Waga [kg]: 75 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: Pakiet nr 8 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa – 1  sztuka 

 

1. Czy zamawiający posiada gotowe przyłącze (woda, odpływ, zasilanie)? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający posiada standardowe przyłącza do podłączenia wanny. 
 

2. Czy zamawiający przygotuje przyłącze (woda, odpływ, zasilanie) według wytycznych 
producenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy (§1 ust. 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, 
zamontować i uruchomić przedmiot umowy. Dodatkowo zgodnie z §4 ust. 7  z odbioru, 
uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia strony sporządzą protokół 
odbioru wykonanych prac oraz poprawności działania, a podpisany bez zastrzeżeń przez obie 
strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Z uwagi na powyższe 
dostosowanie przyłączy do wytycznych producenta leży po stronie wykonawcy i musi on tą 
okoliczność uwzględnić przy składaniu oferty. 
 

3. Czy zamawiający będzie wymagał interwencji dostawcy w strukturę budynku? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia, zamontowania i uruchomienia 
przedmiotu umowy, zatem wykonania wszelkich czynności w zakresie do tego niezbędnym.  
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