
 

                                                                                                                              

  

 

 
      KCZ/ORG/ZM/72/06/2020                                                                                                               Krapkowice, dnia 15.06.2020r. 

 

                                                                                                        

 
 

                                                                                                                     Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „ Dostawa sprzętu medycznego  w ramach Projektu                         
pt. ”Opolska Matka i Dziecko (region południowy)”, znak sprawy ZO/5/2020  

 
Zamawiający -Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.06.2020r.wpłynęły pytania dotyczące 
przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrostymulator do ćwiczeń dna miednicy wraz z elektrodami o parametrach technicznych: 
Dwukanałowe urządzenie terapeutyczne do elektrostymulacji mięśni krocza przy użyciu sond dopochwowych 
lub doodbytniczych. 

 
Moc wyjściowa: 1 do 60 mA w krokach co 1 przy standardowym obciążeniu 1 kΩ. 
Częstotliwość – regulowana od 1 do 150 Hz (1-2-3-4-5-10--12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110-120-
130-140-150) ± 5% błąd standardowy 
Częstotliwość w trakcie odpoczynku – 3 Hz (± 5% błądstandardowy) 
Szerokość impulsu – regulowana od 50 do 400 μs w krokach co 10 (± 5% błąd standardowy) 
Wyjściowy kształt fali: wybierany spośród „dwufazoweimpulsy symetryczne” i „dwufazowe naprzemienne impulsy 
symetryczne”. 
Czas NARASTANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy) 
Czas STABILIZACJI - 1 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy) 
Czas OPADANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy) 
Czas ODPOCZYNKU - 0 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy ) 
Częstotliwość ODPOCZYNKU - 0 do 10 Hz (± 1% błąd standardowy) 
Napięcie zasilania: 4,5 V zapewniane przez 3 baterie alkaliczne 1,5 V typu AAA (LR03); 
Okres eksploatacji baterii: średnio 20 godzin (zależy od programu i ustawionego poziomu mocy); 
Czas trwania sesji: wybierany od 5 do 90 min w krokach co 5 (±1 min błąd standardowy) lub ciągły (Continuous) 
Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz wewnętrzny zgodny z CEI 62-5 IEC 601-1 (edycja 3a) 
Całkowite wymiary: 73x147x25 mm 
Masa: Około 0,2 kg (w tym baterie) 
Podatność elektromagnetyczna: Klasa B zgodnie zCISPR 11 
Ilość programów: 51 domyślnych podzielonych na 5 grup wg. Zastosowania + 10 programów własnych 

Ekran dotykowy LCD 
Wyrób medyczny klasy IIa , Certyfikat CE  93/42/CEE 
 
ELEKTRODA DOPOCHWOWA: 
Sonda dopochwowa do leczenia mięśni dna miednicy mniejszej za pomocą elektrostymulacji oraz metody 
biofeedback EMG 
 

• Kształt: 2 jednakowe symetryczne kule o powierzchni 2 x 12 cm2. 
• Metalowe elektrody sondy  pokryte warstwą złota (brak niklu). 
• Sztywny uchwyt ułatwiający wkładanie i wyciąganie sondy. 
• Długość całkowita: 120 cm, waga: 22 g. 
• Wyrób medyczny klasy IIa, Certyfikat 93/42/EEC. 
• Stosowana z urządzeniem do  elektrostymulacji mięśni krocza  z przewodem zakończonym złączem pin 2mm i z 

emisją symetrycznych impulsów dwufazowych. 
 



 

                                                                                                                            

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga elektrostymulatora do ćwiczeń mięśni dna miednicy wraz z elektrodami o parametrach technicznych 
podanych wyżej. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie części 3 zamówienia.  
Zmodyfikowane załączniki stanowią załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.  

 

 

 
  Z poważaniem 

 
                                                                                                                                Prezes Zarządu 
                                                                                                                               Marcin Misiewicz 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  


