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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-13185-34048

34048

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-045H/20 - Wdrożenie innowacyjnych systemów rehabilitacyjnych minimalizujących
skutki sytuacji pandemicznej

Tytuł

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie innowacyjnych systemów
rehabilitacyjnych minimalizujących skutki sytuacji pandemicznej
.
TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Dostawa fabrycznie nowego urządzenia
typu Dwukanałowy aparat do terapii energotonowej – 2 sztuki
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian
zasad ﬁnansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami
Finansującymi oraz Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
3. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
5. W wyniku przeprowadzonych działań danego etapu projektu inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie
innowacyjnych systemów rehabilitacyjnych minimalizujących skutki sytuacji pandemicznej” dojdzie
do nieprzewidzianej sytuacji, w której dalsze prace będą wymagały dodatkowych – pierwotnie
nieuwzględnionych działań, bez których dalsza realizacja projektu będzie niemożliwa;
6. W okresie realizacji działań związanych z danym zamówieniem dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji
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społecznych i/lub gospodarczej np.: odgórne ograniczenia związane z pandemią, klęskami żywiołowymi
czy innymi sytuacjami wyjątkowymi;
7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani
na wynik postępowania.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-24
1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-04-24

2021-04-24

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-05-04

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
NZOZ ALTAMED CENTRUM REHABILITACJI I PROMOCJI
ZDROWIA JANUSZ WAPIENIK
Katowicka 49
43-400 Cieszyn
NIP: 5481545513

Osoby do kontaktu
Janusz Wapienik
tel.: 668380668
e-mail: janusz@altamed.com.pl

Części zamówienia
Część: 1
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Tytuł części 1

Dwukanałowy aparat do terapii energotonowej - 2 szt.
Budżet części 1

100000,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Dostawa fabrycznie nowego urządzenia typu Dwukanałowy aparat do terapii energotonowej – 2
sztuki
I. OPIS i UZASADNIENIE: Urządzenie winno umożliwiać w jednym czasie, poddawanie terapii różnych
schorzeń poprzez wprowadzenie energii do ciała i uaktywnianie komórek i witalizacje organizmu.
Pobudzenie komórek i struktur komórkowych do drgań ma na celu, m.in. usprawnienie procesów
przemiany materii i zmniejszenie bólu. Aparatura do terapii energotonowej winna umożliwiać
wykorzystanie przebiegów prądowych średniej częstotliwości do pobudzenia i normalizacji procesów
regeneracyjnych na poziomie komórkowym i tkankowym bez stymulacji mięśni i nerwów oraz
uzyskanie efektów stymulacyjnych na różnych poziomach energetycznych (kompilacja składowej
stymulacyjnej z czynnikiem metabolicznym). Zasada działania: Aparatura wielokanałowa, generująca
przebieg sinusoidalny przemienny o częstotliwości od 4kHz do 32kHz. Użycie jednoczesnej modulacji
częstotliwości (100%) i amplitudy umożliwia określenie krzywej progowej czucia prądu w zależności
od częstotliwości i amplitudy niezależnie dla każdego pacjenta. Dzięki temu możliwe jest skanowanie
pasma częstotliwości z jednoczesnym podawaniem amplitud tak, aby nie przekraczać uprzednio
zdeﬁniowanego progu – praca niestymulacyjna i lub przekraczanie progu z różną prędkością
(determinującą częstotliwość stymulacji) i kątem przecięcia (determinującym poziom energii) –
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praca stymulacyjna. Zastosowanie opisanej technologii powinno umożliwić: zmaksymalizowanie
czynnika energetycznego i metabolicznego przy jednoczesnym wysokim komforcie pacjenta;
zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń termicznych skóry; szerokie spektrum zabiegowe; jednoczesne
wykonywanie zabiegów na całe ciało (witalizacja) i kilka (do 3) zabiegów lokalnych. Ponadto
urządzenie powinno umożliwiać zmianę poziomu energetycznego stymulacji i jej kompilację z
czynnikiem metabolicznym a także możliwość balansu pomiędzy mniejszym a bardziej drażniącym
działaniem. Płynne narastanie częstotliwości podczas skanowania pasma 4 – 32kHz powoduje
sekwencyjne wprowadzanie włókien mięśniowych w skurcz, co w połączeniu z łagodnym kątem
przejścia przez próg czuciowy pacjenta skutkuje komfortową i łagodnie odczuwaną stymulacją.
Zakup systemu jest niezbędny dla wdrożenia nowej grupy zabiegów specjalistycznych. Unikalne
i innowacyjne rozwiązania technologiczne wraz z możliwością obsługi zdalnej poprzez panel
sterowania oraz wbudowane programy zabiegowe przyczynią się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz dostosowania się do potrzeb rynku sparaliżowanego przez pandemię
COVID. Tworzenie nowych programów terapeutycznych, które oprócz procesów ﬁzjoterapeutycznych
umożliwiają stymulowanie odporności organizmu oraz szybszą regenerację organizmu są obecnie
bardzo istotne szczególnie dla województwa śląskiego, które zostało szczególnie dotknięte
pandemią oraz powiatu cieszyńskiego gdzie odnotowano pierwsze ogniska zakażeń.
II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Liczba kanałów terapeutycznych: 2; Zegar zabiegowy: do 90 min.;
Pasmo generowanych częstotliowści: 4 096 – 32 768 Hz; Częstotliwość skanowania: 0,1 – 200 Hz;
Zasilanie: 100 – 240V, 50 – 60 Hz; Maksymalny pobór mocy: 200VA; Klasa bezpieczeństwa: I BF (IEC
601-1)
III. Nazwa i kod wydatku określony we wspólnym słowniku zamówień (CPV):33155000-1 Przyrządy
do ﬁzykoterapii.
IV. TERMINY:
Termin składania ofert: do 04.05.2021
Termin wyboru oferty: 06.05.2021
Poglądowy termin podpisania umowy: 07.05.2021
Termin realizacji umowy: 07.05.2021 – 30.06.2021
V. SPOSÓB OCENY OFERT:
Ocena projektów zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
1. Ocena według kryteriów dopuszczających;
2. Ocena według kryteriów punktowych:
Zasady przeprowadzania oceny ofert:
- Kryteria dopuszczające będą podlegały ocenie w pierwszej kolejności. W przypadku stwierdzenia
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niespełnienia któregokolwiek z kryterium 0/1 oferta zostaje odrzucona;
- Kryteria dopuszczające to kryteria, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu;
- Kryteria punktowe nie podlegają weryﬁkacji w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z kryteriów
dopuszczających;
- Po pozytywnej ocenie kryteriów dopuszczających oferta zostanie oceniona pod względem Kryteriów
punktowych dotyczących ceny oraz terminu realizacji dostawy;
- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła warunki dopuszczające oraz
uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach oceny
kryteriów dotyczących 1. Ceny oraz 2. Terminu realizacji usługi.
KRYTERIA DOPUSZCZAJACE:
Rodzaj kryterium: zerojedynkowe (0/1); Sposób weryﬁkacji: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA
1. Oferta dotyczy urządzenia, które jest fabrycznie nowe;
2. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
VI. SZACOWANIE WARTOSCI ZAMÓWIENIA:
Szacunkowa wartość zamówienia ( 2 sztuki urządzenia) została przyjęta w kwocie 100 000,00 PLN
netto na podstawie ofert i konsultacji indywidualnych z czołowymi dystrybutorami i producentami
sprzętu specjalistycznego dedykowanego ﬁzykoterapii. Proces szacowania wartości zamówienia
został przeprowadzony w okresie 01.02.2021 – 24.04.2021;

Okres gwarancji
24 miesiące

Kody CPV
33155000-1 Przyrządy do ﬁzykoterapii

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

śląskie

Powiat

Gmina

cieszyński

Cieszyn

Miejscowość
Cieszyn
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Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-05-07

2021-06-30

Opis
Dostawa fabrycznie nowego urządzenia typu Dwukanałowy aparat do terapii energotonowej – 2
sztuki
I. OPIS i UZASADNIENIE: Urządzenie winno umożliwiać w jednym czasie, poddawanie terapii różnych
schorzeń poprzez wprowadzenie energii do ciała i uaktywnianie komórek i witalizacje organizmu.
Pobudzenie komórek i struktur komórkowych do drgań ma na celu, m.in. usprawnienie procesów
przemiany materii i zmniejszenie bólu. Aparatura do terapii energotonowej winna umożliwiać
wykorzystanie przebiegów prądowych średniej częstotliwości do pobudzenia i normalizacji procesów
regeneracyjnych na poziomie komórkowym i tkankowym bez stymulacji mięśni i nerwów oraz
uzyskanie efektów stymulacyjnych na różnych poziomach energetycznych (kompilacja składowej
stymulacyjnej z czynnikiem metabolicznym). Zasada działania: Aparatura wielokanałowa, generująca
przebieg sinusoidalny przemienny o częstotliwości od 4kHz do 32kHz. Użycie jednoczesnej modulacji
częstotliwości (100%) i amplitudy umożliwia określenie krzywej progowej czucia prądu w zależności
od częstotliwości i amplitudy niezależnie dla każdego pacjenta. Dzięki temu możliwe jest skanowanie
pasma częstotliwości z jednoczesnym podawaniem amplitud tak, aby nie przekraczać uprzednio
zdeﬁniowanego progu – praca niestymulacyjna i lub przekraczanie progu z różną prędkością
(determinującą częstotliwość stymulacji) i kątem przecięcia (determinującym poziom energii) –
praca stymulacyjna. Zastosowanie opisanej technologii powinno umożliwić: zmaksymalizowanie
czynnika energetycznego i metabolicznego przy jednoczesnym wysokim komforcie pacjenta;
zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń termicznych skóry; szerokie spektrum zabiegowe; jednoczesne
wykonywanie zabiegów na całe ciało (witalizacja) i kilka (do 3) zabiegów lokalnych. Ponadto
urządzenie powinno umożliwiać zmianę poziomu energetycznego stymulacji i jej kompilację z
czynnikiem metabolicznym a także możliwość balansu pomiędzy mniejszym a bardziej drażniącym
działaniem. Płynne narastanie częstotliwości podczas skanowania pasma 4 – 32kHz powoduje
sekwencyjne wprowadzanie włókien mięśniowych w skurcz, co w połączeniu z łagodnym kątem
przejścia przez próg czuciowy pacjenta skutkuje komfortową i łagodnie odczuwaną stymulacją.
Zakup systemu jest niezbędny dla wdrożenia nowej grupy zabiegów specjalistycznych. Unikalne
i innowacyjne rozwiązania technologiczne wraz z możliwością obsługi zdalnej poprzez panel
sterowania oraz wbudowane programy zabiegowe przyczynią się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz dostosowania się do potrzeb rynku sparaliżowanego przez pandemię
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COVID. Tworzenie nowych programów terapeutycznych, które oprócz procesów ﬁzjoterapeutycznych
umożliwiają stymulowanie odporności organizmu oraz szybszą regenerację organizmu są obecnie
bardzo istotne szczególnie dla województwa śląskiego, które zostało szczególnie dotknięte
pandemią oraz powiatu cieszyńskiego gdzie odnotowano pierwsze ogniska zakażeń.
II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Liczba kanałów terapeutycznych: 2; Zegar zabiegowy: do 90 min.;
Pasmo generowanych częstotliowści: 4 096 – 32 768 Hz; Częstotliwość skanowania: 0,1 – 200 Hz;
Zasilanie: 100 – 240V, 50 – 60 Hz; Maksymalny pobór mocy: 200VA; Klasa bezpieczeństwa: I BF (IEC
601-1)
III. Nazwa i kod wydatku określony we wspólnym słowniku zamówień (CPV):33155000-1 Przyrządy
do ﬁzykoterapii.
IV. TERMINY:
Termin składania ofert: do 04.05.2021
Termin wyboru oferty: 06.05.2021
Poglądowy termin podpisania umowy: 07.05.2021
Termin realizacji umowy: 07.05.2021 – 30.06.2021

Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Warunki podstawowe:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 1 zapytania
ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin
ważności oferty oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie
z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, które winno być integralną częścią oferty.
3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosić się do wszystkich
parametrów kluczowych wymienionych w specyﬁkacji technicznej.
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4. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
5. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
Pozostałe warunki:
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
4. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych konsultacji na temat złożonych ofert z wybranymi
oferentami.
6. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres:
janusz@altamed.com.pl lub w formie papierowej dostarczyć osobiście lub pocztą (za datę
dostarczenia uważa się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
- Adres do korespondencji: NZOZ ALTAMED CENTRUM REHABILITACJI I PROMOCJI ZDROWIA
JANUSZ WAPIENIK ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn
- Adres biura dla przedłożenia dokumentacji osobiście: NZOZ ALTAMED CENTRUM REHABILITACJI
I PROMOCJI ZDROWIA JANUSZ WAPIENIK ul. Katowicka 49, 43-400 Cieszyn. Wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone na platformie Baza Konkurencyjności oraz ogłoszone
na stronie https://altamed.com.pl/. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena netto za wykonanie usługi.
Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej
następujący schemat:
Cena netto za wykonanie usługi = (cena netto za wykonanie usługi najtańszej oferty/cena netto za
wykonanie usługi ocenianej oferty) x 70 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Termin realizacji usługi.
Ocena zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat:
Termin realizacji usługi = (Oferta z najkrótszą liczbą dni realizacji usługi/ liczba dni przewidzianych do
realizacji usługi wskazana w badanej ofercie) x 30 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów stanowiących
sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów dotyczących 1. Ceny oraz 2. Terminu realizacji usługi.
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TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie innowacyjnych systemów rehabilitacyjnych minimalizujących skutki sytuacji…

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-04-24 - data opublikowania

-> 2021-05-04 - termin składania ofert
-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-05-07 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Dostawa fabrycznie nowego urządzenia
typu Dwukanałowy aparat do terapii energotonowej – 2 sztuki
...

-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Dostawa fabrycznie nowego urządzenia typuDwukanałowy aparat do terapii energotonowej – 2 sztuki
...

