
 

 

    Otwock,  dnia 13.04.2021r.  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę sprzętu medycznego do realizacji zabiegów 

fizjoterapeutycznych. 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania 

ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cykloergometr o parametrach równoważnych lub 

przewyższających postawione wymagania: 

- zakres regulacji obciążenia: 7-1000 W, 

- zakres prędkości obrotowej: 3-150 RPM, 

- dopuszczalna waga pacjenta: do 180 kg, 

- ekran: kolorowy, dotykowy, 7”, 

- regulowana kierownica 360°, 

- pomiar HR, 

- złącze LAN lub USB, 

- 6 zdefiniowanych fabrycznie programów terapeutycznych, 

- możliwość dodania do 44 protokołów własnych,  

- system hamowania opór: indukcyjny, 

- regulacja obciążenia: elektroniczna, 

- minimalny przyrost obciążenia 1W, 

- pomiar: czas, dystans, prędkość, prędkość RPM, moc Watt, puls, wydatek energetyczny? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dopuszcza cykloergometr o powyższych parametrach. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z certyfikatem medycznym o następującej specyfikacji: 

 

DANE TECHNICZNE: 

 hamulec ergometru: bezstykowy hamulec elektromagnetyczny, sterowany elektronicznie 

pomiarem mocy chwilowej 

 zakres obciążenia: 1O - 999 W co 1 W 

 dokładność obciążenia: 5 o/o± 5 W, w zależności od obciążenia 

 zakres obrotów: 30 - 160 obr.Imin 



 

 

 zakres pomiaru HR: 20 - 255 ud.Imin 

 pomiary ciśnienia: skurczowe: 40 do 260 mmHg 

 rozkurczowe: 25 do 200 mmHg 

 programy obciążeń: 13 programów standardowych w tym: 2 ręczne, Bruce, WHO, program 

z liniowym narastaniem mocy, trening interwałowy, trening impulsowy, 2 protokoły 

sterowania zewnętrznego przez RS-232, program komunikacji Bluetooth 

 z systemem PELETON Plus, 6 programów projektowanych przez użytkownika za pomocą 

klawiatury 

 czas fazy: 1 - 99 min 

 ilość faz: elastyczny algorytm zapamiętywania pozwalający na zaprogramowanie do 

kilkudziesięciu faz 

 kalibracja: automatyczna (po włączeniu cykloergometru) 

 alarmy: świetlne i dźwiękowe 

 sterowanie: zewnętrzne za pomocą złącza RS-232 lub Bluetooth (PELETON plus) 

 regulacja siodełka: 78,5 - 107,5 w pionie 

 wymiary (dl. x szer. x wys.) [mm]: 1070 x 570 x 1160 

 masa [kg]: 48 

 dopuszczalna masa pacjenta [kg]: 150 

 certyfikat medyczny 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru o powyższych parametrach technicznych. 

Dopuszczalna masa pacjenta musi wynosić 180 kg a nie jak wskazano 150 kg.  

 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie zmiany terminu 

składania ofert: 

Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  
do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 
(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 
wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 
Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na dostawę sprzętu medycznego do realizacji 
zabiegów fizjoterapeutycznych”  oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami 
telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 
 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ lek. Grażyna Żarnowiecka 


