
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy łóżka do hydromasażu dla CRR KRUS w Jedlcu 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1,               
63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i uruchomienie łóżka (robota) do hydromasażu na sucho: 4 zrobotyzowane dysze do hydromasażu; 
pomiar wzrostu i automatyczne dopasowanie obszaru masażu; zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne z masażem stóp; bezgłośna praca.  

Szczegółowe parametry techniczne:  

1) Cztery zrobotyzowane dysze wodne.   

2) Praca dysz ma naśladować techniki masażu, minimum 7 technik masażu.   
3) Łączenie 4, 5 lub więcej wybranych technik masażu w ramach 1 zabiegu, automatycznie - bez konieczności przełączania parametrów 

przez obsługę lub  pacjenta.   

4) Minimum 8 gotowych programów terapeutycznych.   

5) Minimum 10 programów użytkownika.   

6) Program wolny.   

7) Automatyczny pomiar wzrostu pacjenta i precyzyjne dostosowanie pracy do  wybranych stref bez konieczności dokonywania ustawień 

przez personel lub  pacjenta.   

8) Obrotowy panel sterowania umieszczony poza zasięgiem pacjenta.   

9) Możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów, w tym  minimum: technik masażu, obszaru masażu, prędkości 

przesuwania dysz, liczby aktywnych dysz.   

10) Zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne masujące i stabilizujące stopy, trzystopniowa regulacja ciśnienia.   

11) Otwierana pokrywa zasłaniająca głowę pacjenta.   

12) Automatyczne przygotowywanie urządzenia do pracy na zadaną godzinę, programowanie na każdy dzień tygodnia.   

13) Brak zużycia prądu do podtrzymywania temperatury wody poza godzinami pracy  zakładu.  

14) Urządzenie napełniane wodą destylowaną.   

15) Pojemność wody w urządzeniu maks. 230 litrów.   

16) Woda w obiegu zamkniętym.   

17) Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez zintegrowany układ chłodzący,  bez zużycia bieżącej wody do chłodzenia i bez 

konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych w pomieszczeniu instalacji urządzenia.   

18) Siatka pod matą podtrzymująca pacjenta.   

19) Pokrowiec maskujący matę gumową.   

20) Zasilanie 230 V, 50 Hz.   
21) Wyrób medyczny  

22) Wymiary maks.: dł. 229 cm szer. 82 cm.   

23) Wysokość łóżka w miejscu dla pacjenta nie więcej niż: 50 cm.   

24) Emisja hałasu maksymalnie 54 B.   

25) Regulacja temperatury wody w urządzeniu w zakresie minimum od 25°C do 40°C.   

3.  Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), 
określone przez Zamawiającego 

4. Pożądany termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2019 r. Gwarancja jakości – min. 36 miesięcy. 

5.  Kryteria oceny ofert: jakość wykonania, najniższa cena, warunki gwarancji oraz termin wykonania. 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć skutecznie w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu 
Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. godz. 10:00.  

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty; 

b) parafowany wzór umowy; 

c) inne dokumenty zgodnie z ust. 3 

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl. 

7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni  

8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

9. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziniak - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.   

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również               
po złożeniu i rozpatrzeniu ofert. 

http://www.jedlec.nowybip.pl/

