
W odpowiedzi na pytania dotyczące: Dostawy sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i 

gabinetu fizjoterapii  Nr sprawy: SŻ/11.2/1/02/2019 Zamawiający wyjaśnia: 

 

1. Czy zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne w innych kolorach? Taśmy posiadają 

wymagany opór. 

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne w innych kolorach 

Poz. 13 Tor do nauki chodzenia 

2. Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia o poniższych parametrach: 

Tor wykonany ze sklejki, elementy konstrukcyjne i poręcze ze stali. Przeznaczenie- rehabilitacja po 

urazach  kończyn lub dłuższej chorobie. Minimalne wymagane parametry: długość poręczy  300 cm, 

dł. Toru 200 cm, regulacja wysokości 63-115 cm., regulacja rozstawu poręczy 35-75 cm, regulacja 

przeszkód na wysokości: 10cm, 14,5cm, 19cm, 23,5 cm, 28 cm, waga 60 kg 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia o podanych parametrach  

Poz. 14 Schody do nauki chodzenia dwustronne: 

3. Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o poniższych parametrach 

Schody do nauki chodzenia - dwustronne przeznaczone są dla pacjentów z dysfunkcją chodu. 

Konstrukcja schodów jest wykonana z malowanej proszkowo stali a stopnie z drewnianej sklejki.  

Minimalne wymagane parametry: Długość: 255 cm, szerokość: 90 cm, regulacja wysokości 

poręczy:63-115 cm. Dzięki tak szerokiej regulacji schody mogą być wykorzystywane zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci. 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o podanych parametrach 

 

Poz. 15 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem 

4. Czy Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem o poniższej specyfikacji: 

Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem wyposażona jest w zestaw przyrządów do ćwiczeń 

umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości oraz w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 

dkg. Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików. Blat: 73 x 53 cm, wysokość 

regulowana w zakresie: 40-63 cm ? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem o przedstawionej 

specyfikacji 

Poz. 21 Leżanka drewniana z regulowanym zagłówkiem  

5. Czy Zamawiający dopuści leżankę z regulowanym zagłówkiem o poniższych parametrach: 

Leżanka  wykonana z drewna bukowego. Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych. 

Minimalne wymagane parametry Długość 185 cm, wysokość 70 cm, szerokość 65 cm, wysokość 

tapicerki 5 cm, ręcznie regulowany zagłówek w zakresie 0°-40°, maksymalne obciążenie 200 kg, waga 

30 kg. Leżanka posiada otwór na twarz oraz uchwyt na papier. 



Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuści leżankę z regulowanym zagłówkiem o przedstawionych 

parametrach 

Poz. 57 Poduszka sensomotoryczna  

6. Czy Zamawiający dopuści poduszkę sensomotoryczną o wadze 851 g ? 

Reszta parametrów wg SIWZ. 

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuści poduszkę sensomotoryczną o wadze 851 g  

Poz 3. Lampa do naświetleń,  

7. Czy Zamawiający wymaga lampy na statywie stołowym czy  podłogowym ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampy na statywie stołowym i podłogowym. 

Poz 53.Mata do ćwiczeń 

8. Czy Zamawiający w pozycji 53. Mata do ćwiczeń 20 szt.  może określić parametry dotyczące 

rozmiaru maty ??  Maty do ćwiczeń występują w różnych rozmiarach i grubościach, co ma 

znaczący wpływ na cenę.  

Zamawiający dopuści maty o wymiarach min 100 cm x 100 cm 

 

Poz.54 Miękka piłka 

9. Czy Zamawiający w pozycji 54. Miękka piłka 20 szt.  może określić parametry dotyczące 

średnicy piłki ?  Rozmiar piłki ma znaczący wpływ na cenę. 

Zamawiający dopuści pikę o średnicy min 10 cm 

 

Poz 58. Kostka rehabilitacyjna 

10. Czy Zamawiający w pozycji 58. Kostka rehabilitacyjna 4 szt.  może określić parametry 

dotyczące wielkości kostki ??  Rozmiar kostki ma znaczący wpływ na cenę. 

Zamawiający dopuści kostkę rehabilitacyjna o wymiarach min 30 cm x 30 cm x 30 cm  

 

Dot. pozycji nr 1 – Aparat do elektroterapii 

11. Czy Zamawiający dopuści aparat zapewniający dostępność wszystkich typowych prądów 

oprócz mikroprądów, jednakże z możliwością przeprowadzania zabiegów prądami niskiej 

częstotliwości stanowiącymi tzw. Stymulację urologiczną, co w znaczny sposób zwiększa 

możliwości terapeutyczne aparatu? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany aparat do elektroterapii 

 

Dot. pozycji nr 2 – Aparat do ultradźwięków 



12. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę 5cm2, której wymiary w żaden 

sposób nie wpływają na jakość przeprowadzanego zabiegu i spełniają wszelkie kryteria 

dotyczące zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków?  

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany aparat do ultradźwięków 

Dot. pozycji nr 13 – Tor do nauki chodzenia 

13. Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia, którego długość wynosi 300 cm, regulacja 

wysokości poręczy wynosi 71 – 104 cm, regulacja rozstawu poręczy mieści się w zakresie 35-

88 cm, natomiast regulacja przeszkód jest 5 poziomowa: 8.5 , 12.5 , 16.5 , 20.5 , 24.5 cm? 

Wymiary toru są standardową wielkością stosowaną w ośrodkach rehabilitacyjnych, w żaden 

sposób nie ograniczają możliwości terapeutycznych i pozwalają w pełni na przeprowadzanie 

sesji ćwiczeniowych dla szerokiej gamy pacjentów. 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazany tor do nauki chodzenia 

 

Dot. pozycji nr 14 – Schody do nauki chodzenia - dwustronne 

14. Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia o wymiarach 261x720x140 cm (dł x szer 

x wys), z regulacja wysokości poręczy wynoszącej 60-100 cm? Takie wymiary w żaden sposób 

nie ograniczają możliwości wykonywania zabiegów terapeutycznych i pozwolą na 

zaproponowanie urządzenia funkcjonalnego w takim samym stopniu. 

 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazane schody do nauki chodzenia 

 

Dot. pozycji nr 21 – Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem 

15. Czy Zamawiający dopuści leżankę, której maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, przy 

zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów w SIWZ? Obciążenie 150 kg jest 

standardowym obciążeniem stosowanym w przypadku leżanek drewnianych, nie wpływa na 

jakość zabiegów leczniczych w których znajduje swoje zastosowanie. 

 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści wskazaną leżankę drewnianą. 

Dotyczy pkt.62. Przenośny wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii. 

 

16. Czy Zamawiający wymaga aby opisany aparat był wyposażony w sondę do laseroterapii IR 

400/808nm, w głowicę do ultradźwięków 4 cm2/ 1 MHz, oraz w aplikator płaski pola 

magnetycznego, oraz w okulary do lasera, co pozwoli na pełne wykorzystanie opisanych 

przez Zamawiającego funkcji aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wyposażenie aparatu umożliwiało pełne wykorzystanie 

opisanych przez zamawiającego funkcji. 

 


