
GOPS.251.1.2020       Dzikowiec, 2020-02-27 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Gmina Dzikowiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu –Zamawiający udziela 

odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowe pn.  "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

dla mieszkańców Gminy Dzikowiec" 

 

1. Pytanie Dotyczy-. W nawiązaniu do zaproszenie do składanie ofert na Dostawę sprzętu 

rehabilitacyjnego w projekcie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy 

Dzikowiec" uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jednym z elementów dostaw jest lampa Sollux na statywie o parametrach opisanych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia. Lampa Sollux LS3 odpowiadająca temu opisowi obecnie jest 

niedostępna. Czy Zamawiający uzna lampę statywową Lumina (sollux)V5.0 za spełniającą warunki 

opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia? 

 

  Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza produkt równoważny do parametrów podanych poniżej : 

- zegar zabiegowy: 1-30min 

- maksymalna moc żarówki: 375W 

- zasilanie sieciowe: 230 V 10 %, 50/60 Hz 

- pobór mocy: maks. 450W 

- wysokość urządzenia na statywie min. min. 1,2m, maks 1,9m 

- wymiar podstawy lamp: maks. 0,5x0,6m 

- wymiar podstawy statywu S x G.: maks. 0,5 x 0,6 m 

- masa urządzenia: 13,7 kg (z żarówką i filtrem) 

- wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W: 30,0 x 31,5 x 6,0 cm 

- wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W: 30,0 x 39,0 x 41,0 cm 

- masa podstawy stołowej z lampą: 5,5 kg (z żarówką i filtrem) 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
- przewód sieciowy 

- promiennik 375 W (1 szt.) 

- filtr czerwony (1 szt.) 

- filtr niebieski (1 szt.) 

- okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) 

- okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) 

- bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) 

- instrukcja użytkowania (1 szt.) 

oraz statyw stołowy 

 

 

2. Pytanie:  Dot. Lampa Kwarcowa 

Opisany przez Państwa model lampy kwarcowej ( SUNLAMP 70 UVA )spełniający parametry 

zawarte w SIWZ nie jest już produkowany.  

Głównymi dystrybutorami tego urządzenia są  firmy: Technomex, Elmedico,  Adverti( import Włochy 

prod. JELOSIL )  

Obecnie lampa nie jest osiągalna w sprzedaży pomimo iż widnieje na różnych stronach internetowych. 

Prosimy zatem o zweryfikowanie parametrów technicznych lampy do takich jakie są dostępne na 

rynku. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający w związku z trudnościami w dostępie do Lamp  Kwarcowych  dopuszcza produkt 

równoważny do parametrów podanych poniżej : 



-moc około 300W, 

-powierzchnia naświetlenia min. 30x 30 cm, 

-szkło ceramiczne, 

- możliwość indywidualnego ustawiania czasu , 

- 100% ochrona przed promieniowanie UV, 

-system ochrony przed przegrzaniem . 

 

 

 

3. Pytanie : Dot. Lampa solux 

Opisany przez Państwa model lampy SOLUX( LS -1 )spełniający parametry zawarte w SIWZ nie 

jest już produkowany.  Producent firma PEM Warszawa nie produkuje tej lampy od stycznia tego 

roku. 

Obecnie lampa nie jest osiągalna w sprzedaży pomimo iż widnieje na różnych stronach internetowych.  

Lampy dostępne na rynku różnią się znacznie parametrami, a wiec nie mogą być wskazane jako 

równoważne,  

prosimy zatem o zweryfikowanie parametrów technicznych lampy do takich jakie są dostępne na 

rynku. 

 

Odpowiedź : Jak w pytaniu 1. 

 

 

4. Pytanie : Dotyczy: -  Łózko elektryczne - 8 szt. 

    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o parametrach; 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza . Podtrzymuje parametry zawarte w zapytaniu 

ofertowym SIWZ.  

 

 

5. Pytanie : dotyczy - - Krzesło prysznicowe - 5 szt. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła prysznicowego o parametrach; 

Szerokość:510mm 

- długość 570 mm 

- wysokość: 880-1000 mm, 

-wysokość siedziska: 370-530 mm  

- szerokość siedziska 420 mm 

- waga 3,8 kg, ma 

-max. Obciążenie 130 kg 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza . Podtrzymuje parametry zawarte w  zapytaniu 

ofertowym SIWZ.  

 

 

6. Pytanie :Dotyczy - Balkonik - 4 szt. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balkonika o parametrach; 

 szerokość: 50 cm 

 wysokość min.: 79 cm 

 wysokość max.: 96 cm 

 waga: 2,3 kg 

 maksymalne obciążenie: 136 kg 

   

Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza. 



 

7.  Pytanie :Dotyczy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji: ” Rower 

stacjonarny dla dorosłych”, „Materac przeciwodleżynowy” oraz „Materac do leczenia i profilaktyki 

odleżyn” z całości przedmiotu zamówienia na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania 

alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu 

zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie odrębnych pozycji. Tym samy 

podtrzymuje zapisy  w zapytaniu ofertowym SIWZ. 

 

8. Pytanie :dotyczy Rower stacjonarny dla dorosłych. 

Pkt. 1 Czujniki tętna zintegrowane w uchwytach dłoni. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rower stacjonarny z rozwiązaniem równorzędnym, z 

pasem umożliwiającym rejestrację pulsu, bez czujników tętna w uchwytach dłoni? 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowy SIWZ. 

 

 

9. Pytanie : dotyczy : Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn. 

 

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy  

zbudowany z 17 komór, 3 komory na stałe napompowane powietrzem ? Jest to niewielka różnica 

względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na pracę z materacem. 

 

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o 

wymiarach 198x 86 x 20.3cm ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie 

będzie miała żadnego wpływu na pracę z materacem. 

 

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wadze 9 

kg ? Jest to spowodowane wysoką jakością materiałów. 

  
Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z 

wodoszczelnym i paroprzepuszczalnym pokrowcem bez komory na materac bazowy z pianki ? 

Oferowany materac posiada zaawansowane komory powietrzne, dzięki którym materac kładzie się 

bezpośrednio na łóżko, przez co podkład piankowy nie jest wymagany. 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowy SIWZ. 

 

 

 

10. Pytanie : dotyczy - Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5 szt. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o parametrach; 

- wysokość rękojeść do podłoża 78 do 100,5 cm, 

- długość rękojeści 10 cm, 

- średnica rękojeści 3,8 cm, 

- odległość od  rękojeści do środka podparcia przedramienia 17 cm do 25 cm, 



- ilość stopni regulacji wysokości 10 co 2,5 cm 

- waga 0,53 kg 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

 

 

11. Pytanie : dotyczy Kula łokciowa - 4 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o 

parametrach: 

- wysokość rękojeść do podłoża 79 do 101,5 cm, 

- długość rękojeści 10 cm, 

- średnica rękojeści 3,8 cm, 

- odległość od  rękojeści do środka podparcia przedramienia 17 cm, 

- ilość stopni regulacji wysokości 10 co 2,5 cm 

- waga 0,50 kg 

 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Pytanie : dotyczy - Kula pachowa z przesuwna rękojeścią 4 szt. 

    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o parametrach. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie  dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
13. Pytanie : dotyczy -Lampa solux ze statywem  

1. W związku z zakończeniem produkcji lamp solux przez producenta czy Zamawiający dopuści 

lampę solux ze statywem o następującej specyfikacji:  

- moc żarówki 375W 

- Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz 

- Chłodzenie: wymuszone 

- zegar zabiegowy 1-30min 

- masa statywu z lampą 13,7kg 

- Mocowanie:  statyw z podstawą jezdną i hamulcem  

Wyposażenie: 

- przewód sieciowy (1 szt.) 

- promiennik 375 W (1 szt.) 

- filtr czerwony (1 szt.) 

- filtr niebieski (1 szt.) 

- okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) 

- okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) 

- klucz imbusowy (1 szt.) 

- bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) 

- instrukcja użytkowania (1 szt.) 

- statyw stołowy (1 szt.) 

 

 

  



Odpowiedź : Jak w pytaniu 1. 

 

14. Pytanie : dotyczy -Lampa kwarcowa 

1. W związku z zakończeniem produkcji lamp kwarcowych o parametrach podanych w SIWZ, czy 

Zamawiający dopuści lampę kwarcową o specyfikacji: 

- regulacja czasu zabiegu do 30min 

- zasilanie 220-240/50-60 

- maksymalna moc jednego promiennika 20W 

- maksymalny pobór prądu lampy 0,82A 

Funkcje: 

- naświetlenie,  

- regulacja czasu zabiegu,  

- regulacja położenia lampy,   

- regulacja wysokości lampy. 

 

 

Odpowiedź : Jak w pytaniu 2. 

 

 

15. Pytanie : dotyczy - Czy Zamawiający dopuści rotor kończyn górnych i dolnych o długości 51 cm – 

76 cm? 

 

Odpowiedź : Zamawiający  nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ 

 

  

16. Pytanie : dotyczy- Czy Zamawiający dopuści lampę sollux ze statywem o podanych parametrach: 

Lampa sollux przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów nagrzewania tkanek skóry z 

wykorzystaniem energii cieplnej promieniowania podczerwonego. 

DANE TECHNICZNE: 

    Zasilanie- 230 V, 50 Hz 

    Moc żarówki- maks. 375 W 

    Pobór mocy- maks. 395 W 

    Bezpieczniki- 2 x T8A / 250 V 

    Moc ustawiana- (10 - 100) % 

    Wymiary (dł. x szer. x wys.)- 740 x 480 x min. 1180 mm, maks. 1760 

    Masa- ok. 30 kg 

  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 

  

    żarówka ( 1 szt.)  

    filtr czerwony ( 1 szt.)  

    filtr niebieski ( 1 szt.) 

    okulary ochronne duże dla operatora ( 1 szt.) 

    okulary ochronne małe dla pacjenta ( 1 szt.) 

    zestaw do montażu 

    instrukcja obsługi 

Opisana w siwz lampa sollux nie jest już produkowana przez producenta.  

 

Odpowiedź :  Jak w pytaniu 1. 
 

 

 

 



 

17. Pytanie : dotyczy- Czy Zamawiający dopuści lampę sollux ze statywem o podanych parametrach: 

Lampa sollux przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów nagrzewania tkanek skóry z 

wykorzystaniem energii cieplnej promieniowania podczerwonego. 

Parametry światłoterapii  

 intensywność świecenia żarówki 10 - 99 % 

 maksymalna moc żarówki 375W 

 pobór mocy maks. 450W 

 zegar zabiegowy 1 - 30 min 

Parametry ogólne   

 wysokość urządzenia na statywie min. min. 1,2 m, maks 1,9 m  

 wymiar podstawy statywu S x G. maks. 0,5 x 0,6 m  

 wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W 30,0 x 31,5 x 6,0 cm  

 wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W 30,0 x 39,0 x 41,0 cm  

 masa statywu z lampą 13,7 kg (z żarówką i filtrem)  

 masa podstawy stołowej z lampą 5,5 kg (z żarówką i filtrem)  

 zasilanie 230 V, 50/60 Hz  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
 przewód sieciowy (1 szt.) 

 promiennik 375 W (1 szt.) 

 filtr czerwony (1 szt.) 

 filtr niebieski (1 szt.) 

 okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) 

 okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) 

 klucz imbusowy (1 szt.) 

 bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.) 

 instrukcja użytkowania (1 szt.) 

 protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa (1 szt.) 

 paszport techniczny (1 szt.) 

 statyw stołowy (1 szt.) 

Opisana w siwz lampa sollux nie jest już produkowana przez producenta. 

 

Odpowiedź :  Jak w pytaniu 1. 
 

 

18. Pytanie : dotyczy- Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę do terapii UV o podanych 

parametrach: 

  

    Uniwersalna, średnich rozmiarów lampa znajduje wszechstronne zastosowanie w lecznictwie chorób 

skóry (również domowym) 

    Mobilny obrotowy statyw pozwala na łatwe i komfortowe korzystanie z zabiegu w pozycji stojącej, 

leżącej oraz siedzącej 

    Krótkie czasy ekspozycji dzięki bardzo wydajnym promiennikom 

    Elektroniczna kontrola czasu zabiegu z tabelą czasu naświetlań 

    Łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej 

    Duży obszar naświetlania 60 x 40 cm 

    Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom i mobilnemu statywowi 

    Zegar zabiegowy i wyłącznik bezpieczeństwa 

    Obsługa przyjazna dla użytkownika 

    Ergonomiczna konstrukcja 

    Akrylowe panele ochronne, aby uniknąć dotykania promiennika 

    Automatyczna wyłączenie po zakończeniu czasu zabiegu 



 Łatwe czyszczenie lamp 

RODZAJ PROMIENNIKÓW UV 7x40 W 

Wymiary (cm)  72x 52 x 10 

Waga  ok. 25kg 

Zasilanie  230V/50Hz 

Opisana w siwz lampa kwarcowa nie jest już produkowana przez producenta. 

 

Odpowiedź : Jak w pytaniu 2. 
 
 

19. Pytanie : dotyczy -Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę termin dostawy na 30 dni od daty 

podpisania umowy?  

  

Odpowiedź : Nie wyraża zgody.  
 

 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.03.2020r. do godz. 11.00. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

                                                                                       


