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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 30

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-064 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523419135

Osoba do kontaktów:  Ewa Pietrzykowska

E-mail:  zampub@ukw.edu.pl Faks:  +48 523608206

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ukw.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://www.ukw.edu.pl

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego określonego z załączniku nr 5 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje składanie ofert częściowych na 17 zadań, z zastrzeżeniem, że oferta na
każde zadanie powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych stanowiących
załącznik nr 5 do SIWZ.
Poniżej wykaz zadań:
ZADANIE 1 – DOSTAWA BIEŻNI RUCHOMEJ:
– profesjonalna bieżnia treningowa fitness Cosmed T170DE Sport Med (lub równoważna) do oceny
motorycznej szt.1
ZADANIE 2 – DOSTAWA ZESTAWU TRENINGO- DIAGNOSTYCZNEGO DO OCENY I TRENINGU
DYNAMICZNEGO MIĘŚNI Z OSPRZĘTEM WSPOMAGAJĄCYM:
- urządzenie do oceny i treningu dynamicznego mięśni np. Bioder System 4 PRO (lub równoważny) – szt. 1
- urządzenie do rejestracji EMG wraz z oprogramowaniem np.: elektromiograf EMG TeleMyo System 2400T G2
16CH MR XP Master Edition (lub równoważny) – 1 zestaw
- szybka kamera do analizy ruchu – szt. 1
- urządzenie treningowo – pomiarowe –zestaw do oceny ręki typu 5030KIT (lub równoważny) – 1 zestaw
- ergometr treningowy z oporem magnetycznym typu Kaiser M3 (lub równoważny) – szt. 1
- atlas do ćwiczeń typu Kettler Kinetic F7 7717-000 (lub równoważny) szt. 1
ZADANIE 3 – DOSTAWA ERGOMETRU WIOŚLARSKIEGO
- ergometr wioślarski typu Concept 2 Indoor Rower Model E (lub równoważny) – szt. 2
ZADANIE 4 – DOSTAWA SYSTEMU DO KOMPLEKSOWEJ OCENY ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH I
TRENINGU MOTORYCZNEGO:
- system do kompleksowej oceny zdolności motorycznych i koordynacyjnych oraz treningu motorycznego
z możliwością rejestracji i analizy danych z testów i ćwiczeń. System typu SmartSpeed i SmartJump (lub
równoważny) – zestaw 1
ZADANIE 5 – DOSTAWA ZESTAWU DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH UKŁADU ODDYCHANIA I KRĄŻENIA Z
OSPRZĘTEM:
- Stacjonarny system do badań wysiłkowych układu oddychania i krążenia np.: QUARK CPET (lub równoważny)
– 1 zestaw
ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY POSTAWY CIAŁA I KOŃCZYN DOLNYCH:
- system komputerowej oceny ciała i kończyn dolnych np.: System MORA 4 Generacji z Podoskopem 3D (lub
równoważny) do oceny postawy ciała, stóp, koślawości i szprotowatości metodą fotogrametryczną Moire’a ( lub
równoważny) – 1 zestaw
ZADANIE 7 – DOSTAWA PLATFORM WIBRACYJNYCH:
- platformy wibracyjne typu One Fitness Vibra Space (lub równoważne) – szt. 8
- platforma balansowa typu Sigma (lub równoważna) – zestaw 1
- platforma do treningu koordynacji – stabilometryczna typu Alfa ( lub równoważna)
zestaw - 1
ZADANIE 8 – DOSTAWA REJESTRATORA AKTYWNOSCI RUCHOWEJ WRAZ Z CZYTNIKIEM ORAZ
OPROGRAMOWANIEM:
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- Zestaw do rejestracji aktywności ruchowej i pomiaru natężenia światła typu Actiwatch (AW2) (lub równoważny)
- 1 zestaw
ZADANIE 9 - DOSTAWA SAUNY DWUDZIELNEJ:
- sauna dwudzielna typu combi – infrared (lub równoważna) - 2 komplety
ZADANIE 10 – DOSTAWA PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH:
- drążek gimnastyczny, wyczynowy „Munich” (lub równoważny) posiadający certyfikat FIG – szt.1
- poręcze równoległe wyczynowe „Pallas” (lub równoważne), posiadające certyfikat FIG (lub równoważne) szt. 1
- poręcze asymetryczne, wyczynowe „Mexico” (lub równoważne) posiadające certyfikat FIG – szt. 1
- równoważnia wyczynowa „Lausanne” (lub równoważna) posiadające certyfikat FIG, szt. 1
- obicie ramy dla równoważni wyczynowej „Lausanne: -2 komplety
- materac asekuracyjny Beijing Blue (lub równoważny) – szt. 1
- rama wyczynowa do kółek gimnastycznych „Atlas” (lub równoważna), posiadające certyfikat FIG – szt. 1
- mata gimnastyczna rolowana – szt. 2,
- kotwa podłogowa do trwałego mocowania sprzętu gimnastycznego – szt. 12.
ZADANIE 11 – DOSTAWA KOSZY NAJAZDOWYCH:
- Kosze najazdowe np.: Hydroplay Official (lub równoważne) – szt. 2
ZADANIE 12 - DOSTAWA MATERACY GIMNASTYCZNYCH:
- materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 10
- materac gimnastyczny grubości 5 cm – szt. 20
- materac gimnastyczny grubości 10 cm – szt. 10
ZADANIE 13 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 1
- maszyna dwufunkcyjna - mmkl. piersiowej + mm. pleców - rozpiętki – szt. 1
- maszyna dwufunkcyjna - mm najszerszy grzbietu - wyciąg górny i dolny – szt. 1
- maszyna jednofunkcyjna - mm. obręczy barkowej – wyciskanie siedząc –szt. 1
- urządzenie dwufunkcyjne - mm. skośne brzucha - twister siedząc i stojąc – szt. 1
- maszyna dwufunkcyjna - mm przywodziciele i odwodziciele ud – siedząc – szt. 1
- maszyna dwufunkcyjna - mm brzucha i pleców – siedząc – szt. 1
- urządzenie „jeździec” mm. obręczy barkowej + mm.brzucha – szt. 1
- ławka uniwersalna - z regulacja kąta oparcia i siedziska – szt. 1
ZADANIE 14 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 2:
- sztangielka chromowana 1 kg – szt. 2
- sztangielka chromowana 2 kg – szt. 2
- sztangielka chromowana 2,5 kg – szt. 4
- stojak na sztangielki – szt. 1.
- maszyna wielofunkcyjna – wyciąg brama – szt. 1
- maszyna dwufunkcyjne – na wolny ciężar – hak maszyna – przysiad + wypychanie – szt. 1
- maszyna na wolny ciężar – do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu - martwy ciąg –szt. 1
- maszyna Smitha (lub równoważne) - sztanga na prowadnicach – szt. 1
ZADANIE 15 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 3:
- sztangielka chromowana 3 kg – szt. 4
- sztangielka chromowana 4 kg – szt. 2
- sztangielka chromowana 5 kg – szt. 2
- sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1
- sztanga profesjonalna kompletna – szt. 1
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- ławka płaska do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1
- ławka skos - góra do wyciskania szerokiej ze stojakami – szt. 1
- ławka do ćwiczeń mm. prostowników grzbietu – szt. 1
- ławka uniwersalna – szt. 1
ZADANIE 16 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NR 4:
- sztangielka chromowana 6 kg – szt. 2
- sztangielka chromowana 7 kg – szt. 2
- sztanga francuska profi/łamana – szt. 1
- ławka do ćwiczeń bicepsów - modlitewnik z regulacją wysokości stojaków – szt. 1
- poręcz - mm. brzucha oraz triceps + podciąganie (chwyt wąski i szeroki) – szt. 1
- stojaki profesjonalne wysokie pod sztangę- szt. 1
ZADANIE 17 - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SALI TRENINGU RUCHOWEGO NR 5:
- ergometr treningowy z oporem magnetycznym np. Keiser M3 (lub równoważny) – szt. 10
- zestaw nagłaśniający do salki treningu ruchowego oraz imprez zewnętrznych np.: Yamaha Stagepas 500 (lub
równoważny) – 1 zestaw,
- przyrządy do pomiarów: cyrkiel kabłąkowy Martina (lub równoważny), cyrkiel kabłąkowy Collyera (lub
równoważne), fałdomierz metalowy – 1 zestaw,
- bieżnia półprofesjonalna z amortyzatorami np.: Vision Fitness T9250 Deluxe (lub równoważne) – 2 szt.
- eliptyczny ergometr treningowy ( Crosstrainer) (lub równoważny) z oporem magnetycznym szt. 2
- ergometr wioślarski np.: Concept 2 model D (lub równoważny) – szt. 2
- mata do ćwiczeń – szt. 18
Szczegółowy opis powyższych pozycji zawiera załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY
2.3 Dane techniczne podanych poszczególnie urządzeń, są minimalnymi danymi, jakie muszą zostać spełnione
przez Wykonawcę. Oznacza to, że zaproponowanie urządzeń o mniejszych parametrach technicznych,
skutkować będzie odrzuceniem oferty - jednakże istnieje możliwość zaproponowania urządzeń o równoważnych
parametrach technicznych, nie gorszych niż wskazane powyżej lub lepszych.
2.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada minimalne
parametry techniczne i programowe zgodne ze wskazanymi w kolumnie „3” formularza cenowego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego urządzenia ,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy (urządzenia
wymienione w załączniku nr 2 do siwz) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu
wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego urządzenia, aprobaty
techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego urządzenia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37442300  
Dodatkowe przedmioty 37441100  
 38540000  
 37441000  
 33157000  
 37420000  
 37422200  
 37421000  
 37452210  
 37442200  
 37442400  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP31/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Ukwbydgoszcz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-093996   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 131-217537  z dnia:  11/07/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/07/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
I.1)

Zamiast:
Ewa Pietrzykowska

Powinno być:
Wojciech Watkowski

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.1.5)

Tekst do dodania:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu
dostaw, ze względu na termin zakończenia budowy
Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: zakończenie 31.01.2013.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-101509
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