
 

Warszawa, dnia 05 listopada 2015 r. 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  

na dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni 

kinezyterapii, akcesoriów dla seniora, mebli biurowych, 

wyposażenia biurowego, mebli medycznych, sprzętu 

audio, nr 8/PZP/2015 

 

Odpowiedzi na pytania 

zadane w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego  
na dostaw ę sprz ętu  rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii, ak cesoriów dla 
seniora, mebli biurowych, wyposa żenia biurowego, mebli medycznych, sprz ętu audio, 
nr 8/PZP/2015 

                                         
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części 
zwana ustawą), który stanowi, że ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ: 
 

Pytanie Wykonawcy Odpowied ź Zamawiaj ącego  

1. Czy dopuszczą Państwo bieżnię o 
poniższych parametrach: 

Wymiary po rozłożeniu (cm)  dł./sz./w. w 
cm) 207x88x136 

Prędkość 0,8-20km/h  

Regulacja nachylenia 0-12 

Obciążenia wagowe użytkownika  150kg 

Pomiar min.: tętna, czasu, prędkości, 
odcinka treningowego, zużycia energii 

Tak. Zamawiający dopuści.  



 

Dowolnie skalowane programy (z różnymi 
odmianami)  -   10 

Pas na klatkę piersiową na wyposażeniu, 

2. Czy dopuszczą Państwo bieżnię o 
poniższych parametrach: 

Wymiary po rozłożeniu (dł.szer. wys.): 
202x85x141 

 Prędkość: 1-20 km/h 

Regulacja nachylenia: 0-15% 

Obciążenia wagowe użytkownika: 150 kg 

Pomiar:  tętno, czas, prędkość, dystans 

10 programów treningowych 

Pas telemetryczny na wyposażeniu 

Tak. Zamawiający dopuści. 

1. Czy zrezygnują Państwo z wymogu 
posiadania dokumentu CE o wyrobach 
medycznych na pozycję 1 (trener 
równowagi), 2 (bieżnia), 3 (stepper), 4 
(ergometr).  

Proponowane sprzęty nie są wyrobami 
medycznymi, natomiast posiadają 
deklarację zgodności ( bez oznakowania 
CE), dopuszczające sprzęt do użytkowania, 
zgodny z dyrektywami i normami UE. 

Tak. Zamawiający dopuści. 

 


