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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień na „Dostawy urządzeń i aparatów medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu” Ogłoszenie BZP nr 92156-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję: 

Pytanie 1: 

„Czy wydłużą Państwo termin, w którym wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z terminu do 20 
listopada 2020 roku, na do 20 grudnia 2020 roku?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zamówienia. 

Pytanie 2: 

Zadanie 1. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z osprzętem i stołem rehabilitacyjnym – jeden komplet, parametr: 

Możliwość dezynfekcji powierzchni. 

Czy Zamawiający może doprecyzować, o jakie powierzchnie chodzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga również możliwości dezynfekcji podwieszek. 

Pytanie 3: 

Zadanie 2. Rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackem i treningiem 
symetrii – 1 szt. 

Czy Zamawiający ma na myśli "Ustawienie czułości wykrywania spastyki?" 

Czy Zamawiający ma na myśli "Wybór programu rozluźniania spastyki?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawił błąd w opisie przedmiotu zamówienia na 

"Ustawienie czułości wykrywania spastyki" 

"Wybór programu rozluźniania spastyki” 

Pytanie 4: 

1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i 
górnych, z biofeedbackiem i treningiem symetrii, koordynacji ruchowej i koncentracji,  który w ramach terapii 
schorzeń neurologicznych, kardiologicznych i ortopedycznych  posiada możliwości treningu symetrii i kontroli 
wykorzystując gry motywująco-koordynujące BILLY BALLANCE oraz  LILLY  LANE  ? 

Zaznaczam , że trening symetrii (kończyn dolnych i górnych) wykorzystujący te gry w tych urządzeniach posiada 
możliwość treningu koncentracji, kordynacji ruchowej oraz symetrii z uwzględnieniem wytrzymałości oraz 
odbudowy siły mięśniowej. Podczas treningu symetrii istnieje możliwość ustawienia indywidualnych wartości 
treningowych pacjenta w zależności od jego stanu i zaawansowania w procesie rehabilitacyjnym 
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Czy Zamawiający dopuści rotor do ćwiczeń czynnych i biernych, który posiada możliwości treningu koordynacji i 
symetrii poprzez wyżej wymienione gry, doskonale wykorzystujące funkcje biofeedbacku, pokazujące na bieżąco 
wyniki i postępy treningu symetrii, koordynacji oraz koncentracji ćwiczącego pacjenta ? 

2) Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości technicznej rotor produkcji niemieckiej, które nie 
posiada wyłącznika akustycznego? 

Konstruktorzy urządzenia ROTOR (do kończyn dolnych i górnych) niemieckiej firmy Reck MOTOmed, których zalety 
terapeutyczne znane są na całym świecie, nie umieszczają tych dodatkowych funkcji w postaci wyłącznika 
akustycznego, mając na uwadze dobro  pacjentów i ich trwającej terapii, podczas której  na skutek dodatkowych 
odgłosów często urządzenie samoistnie się wyłączało. Stanowiło to dużą przeszkodę dla trenujących pacjentów. 

Ćwiczący nie potrafili się w pełni koncentrować i cały efekt ważnego treningu z biofeedbackiem jest bardzo 
ograniczony. 

Pozostałe wymienione cechy opisu przedmiotu zamówienia zaproponowane urządzenie rotor spełnia w 100%, a w 
niektórych punktach opisu posiada więcej możliwości, które można wykorzystać podczas PRACY Z PACJENTAMI. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje urządzenia spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia. 

 


