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Dotyczy:  postępowania na dostawę urządzeń medycznych dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

    
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I.271-21/12 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
DOTYCZY: cz ęść 2 - rowerek treningowy 
Pytanie: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rower treningowy                                o 
następujących parametrach: 

• system hamowania elektromechaniczny –utrzymujący stałe obciążenie, niezależnie od 
prędkości pedałowania  

• ciężar koła zamachowego 22kg 
• zakres obciążenia 10-350Wat ( w odstępach co 5 Wat) 
• podłączenie do sieci 230V 
• siodełko piankowe z regulacją wysokości 
• regulacja siodła w pionie 
• wymiary 124x64x126 
• kierownica z regulacją pochylenia 
• pomiar czasu/daty 
• maksymalne obciążenie wagowe  250 kg 
• monitor z wyświetlaczem LCD i funkcjami: alarm, 12 programów gotowych: 1 manualny, 1 

sterowany pulsem (HRC), tryb stałego obciążenia 
• funkcje: czas prędkość, dystans, kalorie, puls, stopnie zaawansowania, obciążenie w Wat 
• wymiary 124x64x126 
• zakres obciążenia 10-350Wat ( w odstępach co 5 Wat) 
• pomiar tętna - sensory  na uchwycie rąk 
• rolki transportowe 
• nisko położona rama ułatwiająca pacjentowi wejście  
• certyfikat  CE dotyczący wyrobów medycznych 
• gwarancja 24 miesiące 
• instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Opis roweru: 

•  NOWOŚĆ! CARDIO CARE927X  



• zaprojektowany z myślą o rehabilitacji 
• MONARK AB, szwedzka firma o ponad stuletniej historii, specjalizująca się w 

produkcji rowerów treningowych i ergometrów słynących z legendarnej jakości i 
wytrzymałości, wprowadziła do oferty nowy model 927X.  

• Ergometr - rower treningowy CARDIO CARE 927X - model, który został 
zaprojektowany od zastosowania w rehabilitacji. Jest odpowiedni dla każdego 
pacjenta, niezależnie od jego kondycji. Znakomite możliwości poprzez zróżnicowane 
programy treningowe oraz elektronicznie sterowane obciążenie. Odpowiednio ciężkie 
(22kg) koło zamachowe zapewnia doskonałą płynność ćwiczenia nawet przy bardzo 
małym obciążeniu. Niezwykle trwały mechanizm gwarantujący bezproblemową pracę 
w warunkach intensywnej eksploatacji. CARDIOCARE 927X to niezwykle solidna 
konstrukcja dopuszczająca ciężar pacjenta do 250kg. Jakość i trwałość ergometrów 
MONARK potwierdzona w najwi ększych sanatoriach w Polsce. 

•  NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODELU 927X:  
•  Solidna i stabilna konstrukcja ramy zabezpieczona przed korozją, malowana 

proszkowo.  
•  Nisko umieszczona rama znacznie ułatwia pacjentowi wejście i zejście z roweru.  
•  Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika 250kg.  
•  Elektronicznie sterowany system obciążenia kontrolowany za pomocą komputera.  
•  Czujniki pulsu umieszczone na kierownicy – rozwiązanie eliminujące podatny na 

uszkodzenia system przewodowy z klipsem na ucho.  
•  Regulowana wysokość siedziska oraz kierownicy z pokrętłem do szybkiej regulacji  
•  Kółka dla szybkiego i wygodnego transportu.  
•  Duże koło zamachowe zapewniające płynność ćwiczeń nawet przy małym 

obciążeniu.  
•  Podwyższona trwałość i wytrzymałość elementów mechanicznych, zapewniająca 

wieloletnią, bezproblemową eksploatację w zakładach rehabilitacji.  
•  Certyfikat CE dotyczący wyrobów medycznych.  
• Funkcje komputera:  
• Funkcja szybkiego startu  
• 12 programów treningowych  
• Programy użytkownika  
• Programy sterowane tętnem  
• Tryb stałego obciążenia  
• Ustawianie czasu, kcal i dystansu  
• Ciągłe wyświetlanie czasu, dystansu, prędkości, kcal.  
• Dane techniczne:  
• Szerokość 550mm – na kierownicy  
• Szerokość 640mm – przy podstawie  
• Długość 1240mm  
• Wysokość siedziska 790-1169  
• Waga 56 kg  
• Urządzenie posiada Certyfikat CE dotyczący wyrobów medycznych. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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