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Instytut Zdrowia i Urody 

Barbara Salamandra    
ZO-06/16/5 

PROCEDURA 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE 

OFERTOWE przez Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra ul. Grunwaldzka 113, 60-313 

Poznań („Zamawiający”). Tytuł Projektu: „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara 

Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz 

nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness”. Zadanie: „Zakup sprzętu                   

do elektrostymulacji oraz drobnego sprzętu do ćwiczeń”, Numer sprawy: ZO-06/16/5 

(”Postępowanie”). 

  Na podstawie art. 18.2. Procedury zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: 

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczonej symbolem               

P-03/16, wydanie: 1.0., (dalej jako „Procedura”), informujemy Państwa o zgłoszonych w dniu                   

10 maja 2017 r. pytaniach dotyczącym zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz wyjaśnieniach 

Zamawiającego w zakresie zadanych pytań.  

 Pytanie 1:  

Czy w zadaniu nr 1 Lp.1 zamawiający dopuszcza zastaw do treningu 2 osób (jednocześnie) w skład 

którego wchodzą dwa sparowane (połączone) ze sobą panele sterujące ? 

 Odpowiedź 1: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zastaw do jednoczesnego treningu 2 osób w skład którego wchodzą dwa 

sparowane (połączone) ze sobą panele sterujące. Zestaw ma mieć możliwość jednoczesnego treningu 

minimum dwóch osób.   

Pytanie 2:  

Czy w zadaniu nr 1 lp.1 i 2 zamawiający dopuszcza możliwość rejestrowanych kart indywidualnych 

profili treningowych na specjalnych kartach zbliżeniowych (karta RFID) ? 

 Odpowiedź 2: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość rejestracji indywidulanych profili treningowych przy 

pomocy kart zbliżeniowych.  

Pytanie 3:  

Czy w zadaniu nr 1 lp.1 i 2 zamawiający pisząc „kamizelka” ma na myśli specjalistyczną kamizelkę 

do treningu EMS wyposażoną w minimum 10 elektrod, będącą kompatybilną z panelem sterowania ? 

 Odpowiedź 3: 

Zamawiający miał na myśli specjalistyczną kamizelkę do treningu EMS wyposażoną w elektrody, 

będącą kompatybilną z panelem sterowania. Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej 

ilości elektrod. Usytuowanie oraz ilość elektrod ma zapewniać właściwą oraz kompleksową 

elektrostymulację partii mięśniowych położonych pod całą powierzchnią kamizelki.     

Pytanie 4:  

Czy zamawiający wymaga referencji dotyczących podobnych zamówień, jeśli tak w jakiej minimalnej 

ilości i z jakiego okresu czasu ? 
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 Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie wymaga złożenia, wraz z ofertą listów referencyjnych ani innych dokumentów na 

potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca składa 

oświadczenie o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i 

zawodowej.  

 

Powyższe pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego zostaną dołączone do Zapytania Ofertowego 

(SIWZ) i będą stanowić jego integralną część, zostaną również zamieszczone w bazie 

konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie. 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
Piotr Jęcka 
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