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                                                                              Bydgoszcz, 25 lipca 2012 r. 
 
 

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Znak postępowania: BZP 31/2012 

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia 12.07 i 18.07.2012 r.   wpłynęły  zapytania o następującej treści: 

 
 

 
PYTANIE 1: 
1) Zamawiający w zał. Nr 5 do SIWZ w zadaniu 1 „Dostawa bieŜni ruchomej” wymaga 

aby bieŜnia miała „maksymalne wzniesienie 20-25 st.” 
Wzniesienie 20-25 st. oznacza wzniesienie 36-45%. Oferowane na rynku bieŜnie mają 
zakres wzniesień +/-35%. 
Czy Zamawiający wymaga wzniesienia 20-25 st. Czy 20-25%? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 

 
   Zamawiający wymaga, aby bieŜnia posiadała maksymalne wzniesienie od 
   zero% do 25% przy dwukierunkowym przesuwie pasa bieŜni (przód i tył),  
   co umoŜliwia symulację wchodzenia pod górę +25% i schodzenia z góry – 
   25%. 

 
 
PYTANIE 2: 
ZADANIE 6 – DOSTAWA SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OCENY POSTAWY CIAŁA I 
KOŃCZYN DOLNYCH 
Czy Zamawiający oczekuje: 
1. Dostarczenia 2 oddzielnych kamer do obserwacji kończyn dolnych? 
    gdyŜ opis przedmiotu zamówienia to właśnie sugeruje cyt.: 
I. Zestaw do oceny postawy ciała i kończyn dolnych musi składać się z : 
1. Systemu do oceny postawy, który posiada i pozwala na: 
   p) kamerę do obserwacji kończyn dolnych np.: CQ:Cam. 
2. Systemu do oceny kończyn dolnych, który musi pozwalać na: 
  k) obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość) przez dodatkowa kamerę 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 – Ad 1: 
  Zamawiający oczekuje dostarczenia pojedynczej kamery "CQ Cam" na 
  statywie do oceny m. in. wad kolan i stóp, która współpracuje zarówno  z  
  systemem do oceny postawy ciała jak i z systemem do oceny kończyn dolnych. 
 

 
2. Dostarczenia 2 kompletnych samodzielnych stanowisk pomiarowych wraz z 
jednostką roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem do rejestracji i 
analizy, z moŜliwością wydruku kolorowych protokołów badania, 
oprogramowaniem bazy pacjentów oraz moŜliwością zapisu wyników na 
CD/DVD/ oraz na nośnikach flash? 
Odrębnie dla: 
1. Systemu do oceny postawy  
2.  Systemu do oceny kończyn dolnych 
Czy teŜ jednego samodzielnego stanowiska pomiarowego dla Zestawu do 
oceny postawy ciała i kończyn dolnych wraz z jednostką robocza z 
zainstalowanym oprogramowaniem do rejestracji i analizy z moŜliwością 
wydruku kolorowych protokołów badania, oprogramowaniem bazy pacjentów 
oraz moŜliwością zapisu wyników na CD/DVD oraz na nośnikach flash? 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 - Ad. 2 : 
Zamawiający oczekuje dostarczenia wyposaŜenia ujętego w specyfikacji 
przetargowej z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych. 
Oprogramowanie musi pozwalać na import wyników badań pacjenta do pliku 
statystycznego oraz dawać moŜliwość zapisu wyników na CD/DVD oraz na 
nośnikach flash. 
 

 


