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ZP-2550/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do rehabilitacji 

onkologicznej (znak sprawy: Z/65/PN/20). 
 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do rehabilitacji 

onkologicznej (znak sprawy: Z/65/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1 

Zadanie 2 

Przedmiot zamówienia: Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną do 

rehabilitacji onkologicznej – 3 sztuki 

Wymagane parametry techniczne i funkcje. II. Pozostałe funkcje i cechy elektromiografów. 

Pkt. 12  Zasilanie – 4 baterie (lub akumulatory) typ AAA. 

Czy Zamawiający w Przedmiocie zamówienia, w miejsce 4 baterii typu AAA, dopuszcza jako 

zasilanie rozwiązanie oparte o akumulatory litowo-jonowe, z zabezpieczeniem 

przeciwzwarciowym, i dedykowaną ładowarką?  

Wykonawca w Przedmiocie zamówienia stosuje akumulatory litowo-jonowe z dedykowaną 

ładowarką. Zasilanie tego typu daje więcej energii oraz jest objęte gwarancją bezpieczeństwa.  

 

Odpowiedź 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zasilanie 

elektromiografów z akumulatorów. W takim przypadku do każdego urządzenia należy 

zaoferować dedykowaną ładowarkę. 

 

Zapytanie nr 2  

Zadanie 1 Pozycja 4 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na mankiet zapinany zamkiem błyskawicznym zamocowanym z 

„zakładką” umożliwiając pracę na całym obwodzie? Wszystkie mankiety uciskowe z funkcją 

overlappingu. 

 

Odpowiedź 

 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie mankietu zapinanego zamkiem błyskawicznym zamocowanym z „zakładką” 

umożliwiając pracę na całym obwodzie. Wszystkie mankiety uciskowe z funkcją overlappingu. 

 

Zapytanie nr 3 

Zadanie 1 Poz. 13 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez możliwości zapisywania własnych ustawień? 

 

Odpowiedź 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie urządzenia bez możliwości zapisywania własnych ustawień. 

 

Zapytanie nr 4 

Zadanie 1 Poz. 16 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie pracujące w zakresie ciśnień 20 – 140 mmHg ? 

 
Odpowiedź 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 
zaoferowanie urządzenia pracującego w zakresie ciśnień 20 – 140 mmHg. 
 

 

!!!!W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu wszelkie zmiany należy 
umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. opis techniczny!!!!! 


