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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie                                   Tarnów, 15.11.2021r. 
ul. Mickiewicza 8 
33-100 Tarnów 
NIP: 873-26-79-395 
 
       Do wszystkich Wykonawców 
       ubiegających się o zamówienie 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI i ZMIANA SWZ 
 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym pn. „Dostawa wyposażenia pracowni 
fizjoterapii i wychowania fizycznego PWSZ w Tarnowie” prowadzonego przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. 
Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-7/2021 
Identyfikator postępowania: 31d1408f-cfb9-4f45-86ec-3e360f40472d 
 
Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie działając w oparciu o art. 
284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 5- 
Inklinometr mechaniczny  
PYTANIE: 

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli uwzględniając w specyfikacji 

parametr: "nacisk na szczęki pomiarowe”?  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści inklinometr mechaniczny w pełni spełniający specyfikację, za 

wyjątkiem parametru: "nacisk na szczęki pomiarowe”? 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający dopuszcza inklinometr spełniający OPZ. 

 

2. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 12- Okulary 

do laseroterapii  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji na pozycję 12- Okulary do 

laseroterapii do 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy?  

UZASADNIENIE; 

Prośba podyktowana jest opóźnieniami, które mogą wyniknąć w związku z dostarczeniem 

produktu od zagranicznego producenta. 

WYJAŚNIENIA PWSZ Z TARNOWIE: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 6-Laser 

rehabilitacyjny  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści w zamian za stary model - Laser rehabilitacyjny ( Lp. 6), nowy 

model tego lasera o parametrach: 
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-metalowy laser (baterie w zestawie) 1x 

-opaska 3-elementowa z regulacją ustawienia lasera na głowie 1x 

-opaska (kamizelka) do montażu lasera na klatce piersiowej z regulacją ustawienia lasera na 

głowie 1x 

-uchwyt do montażu lasera na kończynach z regulacją ustawienia lasera na głowie 1x 

-klucz do mocowania lasera do uchwytu 1x 

-klucz do regulacji wiązki lasera -wytrzymała plansza do ćwiczeń (zgrzewana i zaoczkowana) 

3x 

-wymiary każdej planszy: 50*100 cm?  

UZASADNIENIE: 

Producent urządzenia o pramateriach podanych w specyfikacji Zamawiającego, nie 

produkuje już podanego modelu a zastąpił go nowym, o parametrach podanych wyżej. 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający dopuszcza nowy model lasera o proponowanych parametrach. 

 

4. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 15-Platforma 

diagnostyczno-rehabilitacyjna 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane urządzenie produkcji polskiej, pozwalające 

także poza analizą CoP na pomiary równowagi dla każdej ze stóp CoF. Urządzenie posiada 

także szereg protokołów treningowych. 

Przykładowy link https://koordynacja.com.pl/sklep/wkladki-ortopedyczne/systemy-

diagnostyczne-wkladki-ortopedyczne/dwuplytowy-posturograf-komputerowa-platforma-

stabilograficzna-w-wersji-dwuplatformowej-wraz-z-oprogramowaniem/  

Parametry techniczne: 

- Możliwość rozstawienia platform (zależnie od wybranej pozycji badania) na odległość nie 

mniejszą niż 80 cm. Oprogramowanie winno uwzględniać to ustawienie, w obliczeniach 

statokinezjogramu (offset). Rozdzielczość: nie gorsza niż +/- 100g / na tensometr  

- Możliwość uzyskania informacji o balansie (przeniesieniu ciężaru ciała) także przy 

współpracy z fotogrametria Mora 

- Oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie statokinezjogramów i parametrów 

liczbowych niezależnie dla lewej, prawej nogi, a także wypadkowego (tak jak dla klasycznej 

platformy stabilograficznej)  

- Funkcja zerowanie pozycji statokinezjogramu 

- Funkcja offset  

- Możliwość pracy w tandemie dwóch urządzeń (4 płyt pomiarowych)  

- oprogramowanie pozwalające na analizę następujących parametrów  

• Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu  

• Mediana masy z wszystkich próbek testu 

• Długość statokinezjogramu LCOP (lenght COP);  

• SP (Sway Path) –długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D)  

• SPAP –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y  

• SPML –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y  

• Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0  

• MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP)  

• MLSCOP (medium lateran sway COP)  

• MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP  
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• MAAP śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y  

• MAML śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X  

• Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm MaxAPSCOP  

• MaxLSCOP (maximal lateran sway COP)  

• MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi  

• MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X  

• Średnia prędkość [mm/s] , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, 

wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP);  

• MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D)  

• MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y MVML średnia prędkość 

poruszania się punktu COP w osi Y  

• Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi COP wykreślonej w czasie badania — 

FCOP (field COP);  

• SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP  

• SP/SA - Długość / Pole [mm-1]  

• Średnia częstotliwość MF (Mean Frequency) - średnia częstotliwość CoP w Hz  

• TR5 (Time COP radius); Procent czasu przebywania COP w okręgu o promieniu (5, 7.5, 12.5 

mm)  

• LWAP liczba wychyleń COP w osi Y  

• LWML liczba wychyleń COP w osi X  

• Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, 

SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do 

wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC 

– eyes closed).  

• RSP = SPOE/SPEC  

• RSA = SAOE/SAEC  

• RSPA = SPSAOE/SPSAEC  

• MNDB (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu  

• MDDB (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu>  

• minDB (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu>  

• maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu> 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o proponowanych parametrach. 

 

5. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 15-Platforma 

diagnostyczno-rehabilitacyjna  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające szereg protokołów diagnostycznych i 

treningowych o następujących poniższych parametrach? 

Przykładowy link: https://koordynacja.com.pl/sklep/aparatura-diagnostyczna/platformy-

pomiarowe/k-force-plates-dwie-niezalezne-platformy-sil-do-pomiarow-i-rehabilitacji/  

Parametry techniczne: 

- Bezprzewodowe platformy sił przeznaczone do oceny równowagi, propriocepcji i symetrii 

sił oraz rehabilitacji.  

- Technologia Bluetooth z automatycznym połączeniem urządzenia  

- Edycja parametrów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta  

- Oprogramowanie działa w systemie Android  
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- Baza danych pacjentów  

- Waga: 1600 [g]  

- Wymiary (jednej platformy): 30 x 320 x 160 [mm]  

- Maksymalna siła na jedną platformę: 300 [kg]  

- Czułość: 2,5 [kg]  

- Dokładność: 500 [g]  

- Częstotliwość próbkowania: 75 [Hz]  

- Zasięg bezprzewodowy do 10 metrów  

- Czas działania po pełnym naładowaniu min: 4 godzin  

- Czas ładowania baterii: 45 minu  

- Biofeedback dla pacjenta w czasie rzeczywistym  

- Sygnały dźwiękowe motywujące pacjenta do działania  

- Możliwość tworzenia raportu diagnostycznego  

- Deklaracja zgodności CE  

- Urządzenie medyczne  

- Możliwość współpracy w jednym oprogramowaniu z:  

- bezprzewodowym czujnikiem ruchu,  

- dynamometrem ręcznym typu grip,  

- dynamometrem ręcznym do grup mięśniowych,  

- dynamometrem ciśnieniowym 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający dopuszcza proponowane parametry urządzenia. 

 

6. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 15-Platforma 

diagnostyczno-rehabilitacyjna  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści komputerową platformę balansową ze stacją roboczą o 

następujących poniższych parametrach?  

Przykładowy link: https://koordynacja.com.pl/sklep/neurologia-

neurorehabilitacja/platformy-terapeutyczne/platforma-balansowa-multireha-board/ 

Parametry techniczne: 

- Platforma pozwalająca na trening równowagi i proprioceptywny  

- Stabilna podstawa połączona z powierzchnią użytkową oporową gumą  

- Możliwość wykonywania ćwiczeń:  

* pojedynczych i w seriach  

* w dowolnych pozycjach: stojącej, siedzącej, w klęku, leżeniu,  

* jednonóż, obunóż, ręką, tułowiem i głową  

* w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz skośnej  

- Możliwość pracy „w powietrzu’ np. na kolanach ćwiczącego.  

- Regulacja stopnia trudności dzięki zmiany ustawień kąta zadziałania platformy  

- Możliwość przeprowadzania testów i pomiarów rejestrujących maksymalne oraz średnie 

wychylenia platformy w każdym kierunku  

- Komunikacja przez bluetooth  

- Funkcja kalibracji dowolnego ustawienia pozycji „zerowej” (wypoziomowanie platformy) 

umożliwiająca prowadzenie zajęć korekcyjnych i ćwiczeń hiperkorekcyjnych  

- Funkcja sterowania dowolnymi programami komputerowymi (wykorzystanie wielu tysięcy 

łatwo dostępnych, zarówno darmowych jak i płatnych, gier i programów)  
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- Funkcja dowolnego wypoziomowania platformy.  

- Funkcja emulacji klawiatury lub joysticka (w jednym lub dwóch kierunkach)  

- Możliwość odłączania czujnika balansowego sterującego od obudowy platformy celem 

poprowadzenia nim terapii ręki, nogi, tułowia.  

- Czujnik balansowy z możliwością przymocowania na dowolną inną platformę balansową  

- Czujnik balansowy montowany w zmiennej nakładce regulacji stopnia trudności  

- Program konfiguracyjny pozwalający na niezależne ustawienie czułości zadziałania czujnika 

w kierunkach: przód, tył, prawo, lewo.  

- Minimum 10 gier freeware w zestawie  

- Minimum 4 gry wewnętrzne z różnymi poziomami trudności, wizualizacjami oraz 

współczynnikami treningu  

- Eksport statystyczny  

- Zakładka postępu terapii  

- Oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w środowisku Windows z opcją obsługi w 

jednej bazie danych innych urządzeń rehabilitacyjno-diagnostycznych t.j.:  

* urządzenia do diagnostyki stóp  

* urządzenia do analizy siły  

Parapodium (podest z poręczami):  

- Zabezpieczenie pacjentów z zaburzeniami równowagi przed upadkiem podczas treningu na 

platformach z niestabilnym podłożem  

- Zawiera dwie pary (4szt) bocznych uchwytów do przenoszenia parapodium  

- Wytrzymała metalowa konstrukcja  

- Chromowana rama  

- Blat metalowy na tablet, telefon, komputer z możliwością demontażu  

- Blat podstawy drewniany  

- Nóżki gumowe regulowane  

Wymiary (+/- 10%):  

- wysokość min 1000 mm (bez blatu na tablet)  

- długość min 800 mm  

- szerokość min 800 mm  

W zestawie dodatkowo:  

Stacja robocza  

Dodatkowy monitor w postaci TV 32 Stojak na monitor  

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na komunikację tylko przez bluetooth. 

 

7. Dotyczy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Lp. 16-Platforma 

diagnostyczno-rehabilitacyjna  

PYTANIE 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie działające z poziomu tabletu lub dowolnego telefonu 

za pomocą połączenia Bluetooth zamiast USB przy spełnieniu wszystkich pozostałych 

parametrów? 

- nominalna dokładność pomiaru powyższego urządzenia to 2,5kg zamiast 10kg – lepsza 

czułość 

- częstotliwość powyższego urządzenia 75 Hz zamiast 2Hz – lepsza ilość pomiarów na 

sekundę 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 
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Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na komunikację tylko przez bluetooth. Pozycja  16 

w Części 1 Opisu przedmiotu zamówienia to Platforma tensometryczna do oceny równowagi 

i symetrii obciążenia stóp ciężarem ciała a nie platforma diagnostyczno-rehabilitacyjna. 

 

8. Dotyczy załącznik numer 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy §5, punkt 4 

oraz 6 

PYTANIE  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na diagnostykę zdalną (online) zaistniałego problemu przed 

podjęciem działań serwisowych? 

UZASADNIENIE: 

Diagnostyka zdalna rozwiązuje 95% problemów związanych z urządzeniami komputerowymi 

i pozwala uniknąć nieuzasadnionych serwisów wiążących się z dodatkowymi opłatami  

PYTANIE:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na naprawę urządzeń w siedzibie Wykonawcy, po uprzednim 

odebraniu sprzętu przez kuriera (na koszt Wykonawcy)?  

UZASADNIENIE: 

Aby uwzględnić w ofercie przypuszczalne choć mało prawdopodobne naprawy, wraz z 

wyjazdem do siedziby Zamawiającego, musielibyśmy znaczni zawyżyć cenę oferty o koszt 

ewentualnych dojazdów.  

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 

Zamawiający wyraża zgodę na diagnostykę zdalną i naprawę urządzeń w siedzibie 

wykonawcy zgodnie z zapisami §5 punkt 8 Projektowanych postanowień umowy. 

 

9. Dotyczy załącznik numer 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy §5, punkt 8  

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wady do 14 dni roboczych w 

przypadku urządzeń produkcji Polskiej oraz do 30 dni roboczych w przypadku urządzeń 

produkcji zagranicznej lub konieczności sprowadzenia komponentu z zagranicy?  

UZASADNIENIE: 

Z uwagi na fakt wszechobecnych opóźnień w dostawach urządzeń oraz komponentów, czas 

naprawy urządzeń produkcji może być znacznie wydłużony. 

WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 punkt 8 Projektowanych postanowień umowy. 
 

10. Dotyczy załącznik numer 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy §5, punkt 9.  

PYTANIE: 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej 
dłużej niż 14 dni roboczych w przypadku urządzeń produkcji Polskiej oraz do 30 dni 
roboczych w przypadku urządzeń produkcji zagranicznej lub konieczności sprowadzenia 
komponentu z zagranicy? 
WYJAŚNIENIA PWSZ W TARNOWIE: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 punkt 9 Projektowanych postanowień umowy. 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część. 
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ZMIANA TREŚĆI SWZ 
 
W związku z nieudzieleniem wyjaśnień do SWZ nie później niż na dwa dni przed upływem 
terminu składania ofert na podstawie art. 284 ust. 3 Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do dnia 18 listopada 2021 roku do godziny 11.00. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w następującym zakresie: 
W rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ jest: 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania do dnia    
16.12.2021r. włącznie. 
W rozdziale 15 pkt 15.1 SWZ powinno być:  
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania do dnia    
17.12.2021r. włącznie. 
W rozdziale 17 pkt 17.1 SWZ jest: 
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.11.2021r. do godziny 11.00. 
W rozdziale 17 pkt 17.1 SWZ powinno być: 
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2021r. do godziny 11.00. 
W rozdziale 17 pkt 17.3 SWZ jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021r. o godzinie 11:15 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
W rozdziale 17 pkt 17.3 SWZ powinno być: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2021r. o godzinie 11:15 za pomocą funkcjonalności 
„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 
Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
 
 
        Rektor PWSZ w Tarnowie 

dr hab. Małgorzata Kołpa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1x aa 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

