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Kraków, data 24 marca 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do kinezyterapii, kolumny do ćwiczeń 

funkcjonalnych oraz aparatu do analizy ruchu z bieżnią diagnostyczną. 
Znak postępowania A.I.271-5/20. 

  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 
Część nr 3 Stół rehabilitacyjny trzyczęściowy  

Proszę o informację czy stół ma posiadać pozycję PIVOTA, czy fotela, czy jakieś inne rozwiązanie? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza pozycję Pivota. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych w roku 2019?  Urządzenia opisane w 

części 4 zamówienia: bieżnia, cykloergometr, step, są produkowane na Tajwanie i w Chinach. W związku z 

tym, obecnie dostępne są urządzenia z oznaczeniem „model 2020” lecz wyprodukowane w 2019 r. Biorąc pod 

uwagę obecną sytuację, można się spodziewać pierwszej dostawy wyrobów z roku 2020 nie wcześniej niż w 

drugiej połowie roku, czyli poza przewidywanym terminem realizacji umowy.  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

PYTANIE - Część nr 1 Dostawa kolumny do ćwiczeń funkcjonalnych – 2 sztuki 

Pytanie:   

Zgodnie z zapisami w SIWZ 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w części 1 zamówienia kolumnę do ćwiczeń funkcjonalnych o 

parametrach: 

• Dwie linki dopasowujące obciążenie umożliwiają trening stabilizacji i koordynacji pracy obu kończyn 

w wielu możliwych kierunkach ruchu. 

• Możliwość indywidualnego dostosowania  obciążenia do możliwości ćwiczącego. 

• Linki wychodzą z oddzielnych, podwójnych prowadnic, które oparte są na wysokiej jakości 

bezobsługowych łożyskach. 

• Wyposażenie: 

- składane poręcze umożliwiające stabilizację pacjenta podczas ćwiczeń kończyn dolnych, 

- dwa uchwyty rąk, 

- opaska na kończynę  dolną, 

- drążek do ściągania w dół,  

- drążek do ćwiczenia tricepsa/bicepsa.  

• Konstrukcja kolumn metalowa z możliwością montowania do ściany. 

• Opór sprężonego powietrza - brak ciężarów. Jest to parametr lepszy od wymaganego, ponieważ opór 

sprężonego powietrza zapewnia płynność ruchu w jego całym zakresie, eliminuje siły zewnętrzne przenoszące 

drgania na stawy, występujące przy pracy ciężarów oraz umożliwia dopasowanie obciążenia do możliwości 

każdego ćwiczącego: co 1 kg, co 0,5 kg lub co 0,1 kg. Możliwość zmiany obciążeń co 100 g zapewnia lepsze 

dopasowanie obciążeń dla każdego pacjenta w znacznie wyższym stopniu niż zmiany obciążeń ciężarami co 2 

kg, 4 kg lub 5 kg. 

• Regulacja obciążenia za pomocą przycisków grzybkowych: „+” (zwiększanie oporu),                      „-” 

(zmniejszanie oporu). Wskaźnik oporu (analogowy). 

• Maksymalne obciążenie: 60 kg (30 kg na linkę). 

• Waga urządzenia: 43 kg. 

• Dane techniczne: 

- Długość/głębokość: 29 cm przy podstawie, 89 cm przy wierzchołku 

- Szerokość: 27 cm, z rozłożonymi poręczami 90 cm 

- Wysokość: 219 cm 

• Wyposażenie standardowe: dwie linki. 

• Wyrób medyczny klasy I. 
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• Cichy (43 dB) kompresor zasilający kolumny. 

Odpowiedz: 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający w części 4 zamówienia „Cykloergometr” w poz. 11: „Wyświetlacz LCD z 

oprogramowaniem HIIT” dopuści Cykloergometr z wyświetlaczem LCD bez oprogramowania HITT? Po 

zapytaniu u Producenta, wcześniej oferowany był taki parametr, niestety już nie ma go w ofercie tego 

urządzenia. Pozostałe parametry zostają bez zmian. 

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający w części 4 zamówienia „Bieżnia” w poz. 7: „Maksymalny kąt nachylenia 0-18%”; dopuści 

Bieżnię z maksymalnym kątem nachylenia 0-13,1%? Po zapytaniu u Producenta, wcześniej oferowany był 

większy kąt nachylenia, jednakże ze względów bezpieczeństwa parametr został zmniejszony do 13,1%. 

Pozostałe parametry zostają bez zmian. 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji: ” Bieżnia – 2 zestawy” i „Cykloergometr – 2 

sztuki” z „Części 4/ Dostawa sprzętu do kinezyterapii” na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania 

alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia 

konkurencyjności  

i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego?   

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Części 4/ Dostawa sprzętu do kinezyterapii 

Bieżnia – 2 zestawy 

Pytanie:  

PYTANIE 14 Pulsometr. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię bez funkcji pulsometru? 

W oferowanej bieżni producent nie uwzględnił  funkcji pulsometru.  

Proponujemy zastosować ogólnodostępny pas kardio, pulsometr napalcowy, czy opaskę. 

Jest to bardzo proste, funkcjonalne i tanie  rozwiązanie.   

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 15 Uchwyt na butelkę. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię bez opcji uchwytu na butelkę?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 18 Zawieszenie - Silent Block. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z zawieszeniem równoważnym do typu Silent Block?   

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 19 Hamulec bezpieczeństwa. 

Czy Zamawiający ma na myśli wyłącznik bezpieczeństwa?   

Odpowiedz: 

Tak. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 20 Wejście audio. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z mediami typu: USB, Wifi, radio, bez wejścia audio?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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Oferowana bieżnia oferuje użytkownikowi znacznie szersze możliwości obsługi multimediów niż Zamawiający 

wymaga. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 21 Całkowite rozmiary  - max 146 x 88 x 216 cm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o całkowitych wymiarach: 150 x 80 x 210 cm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Wymiary maja być zgodne ze specyfikacją. 

Różnica pomiędzy wartościami wymaganymi a oferowanymi są minimalne. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 24 Kategoria – S (EN957). 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z certyfikatem zgodności CE? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający w części 4 zamówienia „Bieżnia” w poz. 7: „Maksymalny kąt nachylenia 0-18%”; dopuści 

Bieżnię z maksymalnym kątem nachylenia 0-13,1%? Po zapytaniu u Producenta, wcześniej oferowany był 

większy kąt nachylenia, jednakże ze względów bezpieczeństwa parametr został zmniejszony do 13,1%. 

Pozostałe parametry zostają bez zmian. 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Cykloergometr – 2 sztuki 

Pytanie:  

PYTANIE 1 Wymiary: min. 130x62x156cm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr o wymiarach: 120 x 55 x 148 cm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Różnica pomiędzy wartościami wymaganymi a oferowanymi są minimalne. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 4 Waga koła zamachowego: min. 14kg. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr z kołem zamachowym o masie 10kg.? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 6 Powiększona konstrukcja i siodełko XXL. 

Proszę o uściślenie, co Zamawiający ma na myśli wymagając powiększonej konstrukcja cykloergometru 

siodełka XXL?   

Odpowiedz: 

Wymagamy dopuszczalną wagę użytkownika do 130 kg. 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr o wymiarach: 120 x 55 x 148 cm?   

Odpowiedz: 

Wymiary zgodne ze specyfikacją. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 8 Uchwyt na bidon. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr bez opcji uchwytu na bidon?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 10 Kółka transportowe. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr bez funkcji kółek transportowych?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie:  

PYTANIE 11 Wyświetlacz LCD z oprogramowaniem HIIT. 

Proszę o uściślenie, co Zamawiający ma na myśli wymagając oprogramowania HIIT? 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr z wyświetlaczem LCD z oprogramowaniem które 

umożliwia monitorowanie na komputerze danych kardio? Maszyny można podłączyć przewodem RS232 lub 

Wi-Fi. Oprogramowanie do zarządzania być używane z każdą maszyną do ćwiczeń rowerem, stopniem, 

jogging na ramieniu, ergometrem ramienia i bieżnią do zarządzania różnymi wejściami z podłączonych maszyn 
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i jest przydatny dla tych, którzy muszą kontrolować trening lub test przeprowadzony od wielu osób razem. 

Parametry ustawień można monitorować z komputera, zmieniając je w razie potrzeby. To oprogramowanie 

rejestruje czas, tętno, dystans, kalorie, prędkość i nachylenie bieżni lub prędkość obrotową i wat innych 

urządzeń cardio.   

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

PYTANIE 17 Recovery Test lub równoważny- program umożliwiający sprawdzenie wydolności oraz stopnia 

wytrenowania, dzięki sprawdzeniu i analizie spadku tętna po zakończonym treningu. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr bez opcji Recovery Test? 

W oferowanym oprogramowaniu możliwa kontrolować trening lub test. Parametry ustawień można 

monitorować z komputera, zmieniając je w razie potrzeby. To oprogramowanie rejestruje czas, tętno, dystans, 

kalorie, prędkość i nachylenie bieżni lub prędkość obrotową i wat innych urządzeń cardio.  

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości 

zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych 

nowoczesnych możliwościach analizy. 

Odpowiedz: 

Nie, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Cykloergometr – 2 sztuki 

Czy Zamawiający w części 4 zamówienia „Cykloergometr” w poz. 11: „Wyświetlacz LCD z 

oprogramowaniem HIIT” dopuści Cykloergometr z wyświetlaczem LCD bez oprogramowania HITT? Po 

zapytaniu u Producenta, wcześniej oferowany był taki parametr, niestety już nie ma go w ofercie tego 

urządzenia. Pozostałe parametry zostają bez zmian. 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Cykloergometr – 2 sztuki 

W części 4 zamówienia opisywany przez Zamawiającego cykloergometr przeznaczony jest do użytku 

półkomercyjnego – na stronie producenta widnieje informacja, iż nie może być on użytkowany dłużej niż 4 

godziny dziennie. Z uwagi na to, iż sprzęt ma być użytkowany w oddziale rehabilitacji, jego przeznaczenie jest 

niezgodne z tym, co oferuje producent. Gwarancja na taki cykloergometr jest krótsza niż 24 miesiące. 

Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający zmieni opis cykloergometru na taki, który odpowiadałby 

profesjonalnemu przeznaczeniu sprzętu? 

Odpowiedz: 

Nie, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Dotyczy części 3 – stół rehabilitacyjny trzyczęściowy 

Pytanie:  

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści stół z większym zakresem regulacji zagłówka -85/+35 stopni i większym 

zakresem regulacji wysokości: 490-1050 mm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga w stole trzysegmentowym, aby leżysko pod nogi było regulowane do pozycji 

siedzącej, co zdecydowanie zwiększy możliwości terapeutyczne stołu?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dotyczy części 3 – stół do masażu 

Pytanie:  

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści stół regulowany do pozycji Pivota za pomocą lepszego rozwiązania, jakim 

jest sprężyna gazowa?  

Odpowiedz: 
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Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści stół z większym zakresem regulacji zagłówka -85/+35 stopni i większym 

zakresem regulacji wysokości: 490-1050 mm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pyt. 3 Czy Zamawiający wymaga w stole trzysegmentowym, aby leżysko pod nogi było regulowane do pozycji 

siedzącej oraz Trendelenburga, co zdecydowanie zwiększy możliwości terapeutyczne stołu? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Dotyczy części 3 – stół do pionizacji 

Pyt 1 Czy Zamawiający dopuści stół pionizacyjny z zakresem regulacji wysokości 58-96 cm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pyt. 2 Czy Zamawiający poprzez system jezdny (cztery skrętne koła) ma na myśli system centralny, który 

umożliwia za pomocą jednej dźwigni unoszenie i opuszczanie czterech kół jednocześnie, co eliminuje 

konieczność blokady każdego kółka z osobna? Rozwiązanie takie jest nowoczesne, szybkie i ułatwiające pracę 

terapeucie.  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pytanie 1: 

Dotyczy: 3.1: Punkt 3 oraz 5: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z uchwytami do przypięcia pasów do stabilizacji?   

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy: 3.1: Punkt 4: 

Czy Zamawiający wymaga tapicerki dwuwarstwowej, wykonanej z atestowanych, niepalnych i odpornych na 

uszkodzenia materiałów?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy: 3.1: Punkt 6: 

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający poziom nachylenia zagłówka sterowany gazową sprężyną (-70° do 

+40°)?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 4: 

Dotyczy: 3.1: Punkt 12: 
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Czy Zamawiający wymaga stołu posiadającego możliwość regulacji wysokości w zakresie 50 – 101 cm? Stół 

schodzący do 60 cm, jaki obecnie jest opisany może funkcjonalnie nie sprostać wymaganiom Zamawiającego. 

Przenoszenie pacjentów z wózka na blat może być kłopotliwe ze względu na dużą wysokość opisanego 

pierwotnie stołu.   

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pytanie 5: 

Dotyczy: 3.1: 

Czy Zamawiający wymaga stołu z maksymalnym obciążeniem dynamicznym na poziomie 200 kg oraz 

maksymalnym obciążeniem statycznym na poziomie 300 kg? Zamawiający w opisie nie podał dopuszczalnego 

obciążenia stołu. Może dojść do sytuacji, że zaproponowany przedmiot zamówienia będzie miał obciążenie 

rzędu 100 kg, co całkowicie nie sprosta potrzebom Zamawiającego. Obciążenie statyczne na poziomie 300 kg 

pozwoli na swobodną pracę terapeuty, który w trakcie terapii będzie w stanie całkowicie oprzeć się na stole nie 

obawiając się o uszkodzenie go.  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 6: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 3: 

Czy Zamawiający dopuści stół z elektrycznie sterowaną funkcją Pivota?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 7: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 4: 

Czy Zamawiający wymaga tapicerki dwuwarstwowej, wykonanej z atestowanych, niepalnych i odpornych na 

uszkodzenia materiałów?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 8: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 5 oraz 10: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z uchwytami do przypięcia pasów do stabilizacji?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 9: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 6: 

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający poziom nachylenia zagłówka sterowany gazową sprężyną (-70° do 

+40°)?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 10: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 12: 

Czy Zamawiający dopuści stół o minimalnej szerokości na poziomie 64 cm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 11: 

Dotyczy: 3.3: Punkt 13: 

Czy Zamawiający wymaga stołu posiadającego możliwość regulacji wysokości w zakresie 52 – 103 cm? Stół 

schodzący do 60 cm, jaki obecnie jest opisany może funkcjonalnie nie sprostać wymaganiom Zamawiającego. 

Przenoszenie pacjentów z wózka na blat może być kłopotliwe ze względu na dużą wysokość.  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pytanie 12: 

Dotyczy: 3.3: 

Czy Zamawiający wymaga stołu z maksymalnym obciążeniem dynamicznym na poziomie 200 kg oraz 

maksymalnym obciążeniem statycznym na poziomie 300 kg? Zamawiający w opisie nie podał dopuszczalnego 

obciążenia stołu. Może dojść do sytuacji, że zaproponowany przedmiot zamówienia będzie miał obciążenie 

rzędu 100 kg, co całkowicie nie sprosta potrzebom Zamawiającego. Obciążenie statyczne na poziomie 300 kg 

pozwoli na swobodną pracę terapeuty, który w trakcie terapii będzie w stanie całkowicie oprzeć się na stole nie 

obawiając się o uszkodzenie go.  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 13: 

Dotyczy: 3.4: Punkty 1, 2 oraz 4: 

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach (dł. x szer.) [cm]: 190 x 69?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 14: 

Dotyczy: 3.4: Punkt 6: 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie: 53-103? [cm]  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pytanie 15: 

Dotyczy: 3.4: Punkt 7: 

Czy Zamawiający dopuści stół o wadze 115 kg? Waga stołu nie jest parametrem użytkowym i w żaden sposób 

nie wpływa na funkcjonalność stołu.  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 

 

Pytanie:  

Pytanie 16: 

Dotyczy: 3.4: Punkt 9: 

Czy Zamawiający wymaga stołu posiadającego maksymalny udźwig [kg]: 200 (150 dla funkcji pionizacji)?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie:  

Pytanie 17: 

Dotyczy: 3.4: 

Czy Zamawiający wymaga stołu z dzielonym podnóżkiem pozwalającym na niezależne dopasowanie pozycji 

stopy pacjenta?  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacja. 
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Termin składana ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


