
 

W związku z wystąpieniem potencjalnych oferentów z zapytaniami  dotyczącymi 

postępowania przetargowego na „dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji 

hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w 

Lubartowie, NTI/R-09/2021” Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytania.  

 

Oferent nr 1 

1. Dotyczy maszyny o numerze 18 z części II (Prowadnica sztangi Ø 50 mm): czy Zamawiający 

dopuszcza maszynę o wysokości 237 cm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 237 cm. 

 

2. Dotyczy maszyny o numerze 34 z części II (Stojak do przysiadów): co Zamawiający rozumie 

przez\ do czego mają służyć lub czy są konieczne -3 chowane dolne kołki z każdej strony 

(łącznie 6)? 

Odp. Zamawiający wymaga 3 chowane dolne kołki z każdej strony (łącznie 6), które służą 

mocowaniu akcesoriów np. typu guma. 

 

3. Dotyczy maszyny o numerze 40 z części II (urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z 

wałkiem): czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 148 cm ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 148 cm. 

 

4. Dotyczy następującego wymagania, określonego przez Zamawiającego w zakresie 

parametrów maszyn: zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w 

j. polskim - 

czy w przypadku, gdy maszyny posiadać będą grafikę - graficzny schemat z wyraźnie 

oznaczonymi mięśniami/grupami mięśniowymi angażowanymi podczas ćwiczeń na danej 

maszynie (ale bez „pisemnego opisu w j. polskim”)– Zamawiający uzna, że ww. wymóg został 

spełniony lub ew. uzna ww. rozwiązanie za równoważne i dopuszczalne? 

Odp. Urządzenie  winno zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych 

w j. polskim (wymagany jest opis).  

 

 Oferent nr 2 

1 . Poz. 10. Urządzenie wioślarskie siedząc ze wspomaganiem jakiego rodzaju wspomaganie 

przyrząd musi posiadać.  

Odp.  Urządzenie odnosi się do wspomagania grupy mięśniowych. 

 

2. Poz. 20 Ława prosta ze stojakami proszę o wyjaśnienie co oznacza: „Nachylająca się część 

ramy z uchwytami” o jakie nachylenie chodzi lub jakie ćwiczenie ma być realizowane na tym 

przyrządzie. Jakie i ile ma być uchwytów na krążki ponieważ są dwa różne zapisy, „Minimum 8 

uchwytów, na obciążenia” 

Odp. Zamawiający dopuszcza ramę stałą lub nachylająca się (wychył części ruchomej od ramy 

celem swobodnego podjęcia obciążenia do wyciskania). Zamawiający wymaga minimum 8 

uchwytów, na obciążenia lub więcej. 

 



3. Poz. 20, 23,24 czy zamiast „uretanowego okrycia uchwytów",' można zaproponować haki 

do odkładania sztangi  ze stali nierdzewnej trwałe i nie niszczące się tak jak powłoka 

uretanowa.   

Odp. Zamawiający wymaga uretanowe pokrycie uchwytów metalowych celem wyizolowania 

podkładem uretanowym obijających się elementów metalowych. 

 

4. Poz. 27 Urządzenie na triceps horyzontalne musi: umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji 

siedzącej z  zależnym torem ruchu rąk, posiadać tapicerowane jednoczęściowe podparcie łokci 

proszę o wyjaśnienie jakie podparcie chodzi lub w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie 

na tym przyrządzie.   

Odp.  Podparcie pod spód łokci wypychając oburącz w dół. 

 

5. Poz. 30 i 31 urządzenie na przywodziciele oraz odwodzicie ud urządzenia muszą: umożliwiać 

wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej przodem do wieży ze stosem. Czym jest podyktowany 

ten wymóg ponieważ w tej   wersji przyrząd zajmuje znacznie więcej miejsca do treningu, jest 

bardziej skomplikowany w budowie i mniej wygodny w użytkowaniu. 

Czy w związku z tym można zaproponować przyrządy wyposażone w stos z boku ćwiczącego 

w którym również można zmienić wagę stosu z pozycji siedzącego jak w opisie lub w wersji ze 

stosem za plecami. 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia w/w pozycji SIWZ wyposażone w stos z boku 

ćwiczącego. 

 

6. Poz. 32. Suwnica pozioma na leżąco i siedząco proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być 

wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie ponieważ w opisie jest mowa wyłącznie o treningu 

w siedząc. 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające wykonanie ćwiczenia w pozycji 

siedzącej lub siedzącej z możliwością  leżenia/pochylenia. 

 

7. Poz. 33. Suwnica 45 stopni ze stosem proszę o wyjaśnienie jaki to ma być stos, czy 

obciążeniem mają być wyłącznie tuleje na krążki treningowe, ewentualnie pozwalać na trening 

z krążkami i ze stosem.  

Odp.  Zamawiający wymaga obciążenia tuleje/uchwyty na krążki/talerze treningowe, lub 

ewentualnie pozwalać na trening z krążkami/talerze i ze stosem. 

 

8. Poz. 34 stojak do przysiadów proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane 

ćwiczenie na tym przyrządzie i jak ma być zbudowany czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia 

przyrządu spełniającego wymagane parametry . 

Odp.  Stojak  do ćwiczeń w przysiadzie pozwalający odstawienie obciążenia wyposażony w 

elementy jak w opisie SIWZ w/w pozycji. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej. 

 

9. Poz. 37 stojak na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane 

ćwiczenie na tym przyrządzie, czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego 

wymagane parametry.  



Odp.  Zamawiający wymaga urządzenia angażującego mięśnie brzucha.  Zamawiający nie 

posiada dokumentacji graficznej. 

 

10. Poz. 38 ławka na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane 

ćwiczenie na tym przyrządzie, czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego 

wymagane parametry. 

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia angażującego mięśnie brzucha z wymaganiami opisu 

SIWZ. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej. 

 

11. Poz. 40 Urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z wałkiem opis jako jedynego dokładnie 

określa jego wymiary proszę o wyjaśnienie dlaczego w tej pozycji są one tak precyzyjnie 

określone. 

Czy w tym przyrządzie zamiast regulacji podparcia klatki piersiowej możemy zaoferować 

przyrząd z regulacją  podparcia stóp znacznie wygodniejszy w użytkowaniu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza inne wymiary długość, wysokość, szerokość.  Zamawiający wy 

maga podparcia klatki piersiowej. 

 

12. Poz. 41 Wieża 4 stanowiskowa w jakie uchwyty/drążki funkcjonalne przyrząd ma być 

wyposażony Czy to wyposażenie jest wymienione w innych pozycjach SIWZ  

Odp. Każdy wariant urządzenia winien zawiera sprzęt do jednego lub większej liczby ćwiczeń: 

wioślarz siedząc, wyciąg z drążkiem, regulowany wyciąg z liną i przyrząd do ćwiczenia 

tricepsów. 

 

13. Poz. 44 Urządzenie na barki siedząc regulowana wysokość proszę o wyjaśnienie w jaki 

sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie. Czy wymóg tapicerowanego 

oparcia i poduszek pod ramiona jest poprawny. Czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu 

spełniającego wymagane parametry. 

Odp. Urządzenie wychyla podparte ramiona pod tapicerowane poduszki do góry i winno 

spełniać wymagania SIWZ. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej. 

 

14. Czy jest wymóg z jakich odważników o wadze 5kg lub 10 kg mają być złożone stosów we 

wszystkich przyrządach w nie wyposażonych.  

Odp. Urządzenia ze stosami winny mieć obciążenie 5kg i 10 kg. 

 

Oferent nr 3 

Część I—sprzęt  

1. Poz. 1.Bieżnia 

Każdy z producentów sprzętu komercyjnego ma swój system amortyzacji zaprojektowany i 

rozwiązany w różny sposób spełniający tą sama funkcję czyli odpowiednią amortyzację bez 

względu na ilość użytych punktów amortyzacji. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o 

dopuszczenie urządzenia posiadającego mniej punktów amortyzacji np.: minimum 5. 

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt 

równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, 

ale posiada nie gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który 



zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w  SIWZ tj. dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie 

wynikać, że są one w pełni równoważne do produktów wskazanych w SIWZ. 

 

2. Poz. 3. Rower poziomy. 

Czy Zamawiający dopuszcza rower o wadze minimalnej 70kg ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia  o wadze min.80 kg 

 

3. Poz. 4. Rower pionowy. 

Czy Zamawiający dopuszcza rower o wadze minimalnej 40kg ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia  o wadze min. 50 kg 

 

4. Poz. 5. Trenażer wioślarski . 

Czy Zamawiający dopuszcza profesjonalny trenażer o parametrach: 

monitor LCD z językiem angielskim dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych 

treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci ; parametry 

treningu 

czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno ; monitor mocowany na ramieniu ruchomym z 

tworzywa sztucznego 

-interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej 

-system przenoszenia napędu łańcuch lub pasek za pośrednictwem mechanizmu z kołem 

 Waga urządzenia minimum 28 kg 

Zaznaczam, iż waga urządzenia ma znaczenie przy magazynowaniu w pionie w celu 

oszczędzenia miejsca. 

Zwracam uwagę, iż postawienie do pionu urządzenia o wadze min 50kg parametr jaki podał 

Zamawiający będzie trudne i niebezpieczne. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

Zamawiający wymaga urządzenia: z oprogramowaniem w języku polskim, opór magnetyczny, 

o wadze urządzenia min. 50 kg 

 

5. Pozycja 6. Rower. 

Czy Zamawiający miał na myśli rower spinningowy ? 

Jeżeli ma być to rower spinningowy to profesjonalne rowery spinningowe nie posiadają oporu 

magnetycznego tylko opór na zasadzie docisku z pokrętłem. 

Czy Zamawiający dopuszcza taki system ? 

Czy rower musi posiadać konsolę ? Czy konsola o ile ma być wymogiem koniecznym może być 

konsolą LCD ? 

Czy dopuszcza się łańcuch jako system napędu ? 

Odp. Rower winien być przeznaczony do zajęć grupowych, system oporności magnetyczny z 

konsolą LED lub LCD z oprogramowaniem w języku polskim 

 

6. Pozycja 7. Symulator schodów. 

Czy dopuszcza się konsolę LCD ? 



Czy dopuszcza się mniejszą liczbę schodów ? 

Co Zamawiający miał na myśli podając parametr „zabezpieczenie antykorozyjne” ? Jakich 

dotyczy to elementów ? 

Odp. Zamawiający wymaga: konsoli LED lub LCD z oprogramowaniem w języku polskim, 

obrotowe schody z min. 8 stopniami, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych 

ramy. 

 

Część II —sprzęt do treningu siłowego 

7. Czy dopuszcza się stosowanie linek stalowych bez otuliny ? 

Odp. Zamawiający wymaga przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek 

stalowych w otulinie. 

 

8. Pozycja 20. Ława prosta ze stojakami 

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym 

rozwiązaniem ? 

Minimum 8 uchwytów na obciążenia — czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to 

maksymalna ilość to 2szt 

Czy dopuszcza się ławkę o niższej wadze niż wymagana ? 

Odp. Zamawiający wymaga: uretanowe pokrycie 2 uchwytów na gryf, minimum 8 uchwytów 

na obciążenia (do składowania), waga urządzenia min. 80 kg. 

 

9. Pozycja 23. Ława do wyciskania glową w dół 

Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę 

Uchwyty pokryte uretanem 

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze 

Min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi 

Obrotowa półka zapewnia pozycję startową nad użytkownikiem 

Minimum 8 uchwytów na obciążenia 

Waga urządzenia min. 80 kg 

Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli „Obrotowa półka zapewnia pozycję 

startową nad użytkownikiem „ 

W opisie są sprzeczne parametry: 

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze Minimum 8 uchwytów na obciążenia 

Proszę o sprecyzowanie ilości. 

Czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to maksymalna ilość to 2szt Czy dopuszcza się ławkę 

o niższej wadze niż wymagana ? 

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym 

rozwiązaniem ?  

Odp. Zamawiający dopuszcza ramę stałą lub nachylająca się (wychył części ruchomej od ramy 

celem swobodnego podjęcia obciążenia do wyciskania). Zamawiający wymaga minimum 8 

uchwytów (do składowania), na obciążenia lub więcej. Zamawiający wymaga: uretanowe 

pokrycie 2 uchwytów na gryf. 

 

10. Pozycja 24. Ława skośna 



Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę 

Nachylająca się część ramy z uchwytami  Uretanowe pokrycie uchwytów  

Minimum 8 uchwytów na obciążenia  

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze  

Min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi 

Wbudowany podest asekuracyjny  

Regulowane siedzisko —minimum 3 stopnie 

Waga urządzenia min. 110 kg 

 W opisie są sprzeczne parametry:   

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze  Minimum 8 uchwytów na obciążenia 

Proszę o sprecyzowanie ilości. 

Czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to maksymalna ilość to 2szt Czy dopuszcza się ławkę 

o niższej wadze niż wymagana ? 

11Okg kilogramów dla ławki skośnej? Moim zdaniem w parametrach jest błąd 

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym 

rozwiązaniem ? 

Odp. Zamawiający wymaga: poliuretanowe pokrycie 2 uchwytów na gryf, minimum 8 

uchwytów na obciążenia (do składowania), waga urządzenia min 110 kg 

 

 11. Pozycja 26. Ława Modlitewnik siedząc 

Czy dopuszcza się półkę chromowaną lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym 

rozwiązaniem ? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

12. Pozycja 34. Stojak do przysiadów 

Czy dopuszcza się haki typu J chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest 

trwalszym rozwiązaniem ? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

13. Pozycja 41. Wieża 4 stanowiskowa 

Proszę o potwierdzenie ilość tzn. czy podania ilość 2 szt. nie. jest błędem. 

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. wież, co razem tworzy 1 bramę,  opisane wymagania SIWZ 

dotyczą całej 1 bramy, 9 stanowisko dotyczy łącznika  poz. 42. 

 

14. Pozycja 42. Łącznik -Drabinka do w/w wieży 

W opisie i tytule są sprzeczne informacje. Proszę o sprecyzowanie które pozycje ma łączyć 

drabinka ? 

Odp. Zamawiający wymaga łącznika z pochwytami do podciągania lub drabinki do wież z 

pozycji nr 41. 

 

Część III —drobny sprzęt wraz z akcesoriami 

15. Pozycja 48. Hantle. 

Czy dopuszcza się długość gryfu w zakresie 13-14cm 

Czy dopuszcza się rękojeść pokrytą specjalnym tworzywem ? 



Odp. Sprzęt ma mieć: długość gryfu  14 - 15 cm, hantle ogumowane.  

 

16. Pozycja 53. 

O jakie dokładnie chodzi uchwyty. Opis nie jest precyzyjny. 

Odp. Zamawiający nie uściśla sprzętu, wymaga uchwytów w kształcie trójkąta o różnym kącie 

rozchylenia  każdy, celem wykonania ćwiczeń w różnym zakresie. 

 

17. Pozycja 56. 

Czy dopuszcza się inną średnicę sznura ? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian SIWZ. 

 

18. Pozycja 68, 69, 70 

Ilość to 10szt czy 10 par ? 

Odp. Ilość w sztukach po 10 do każdej z w/w pozycji. 

 

19. Dotyczy termin realizacji: 

Czy dopuszcza się termin realizacji do 31.08.2021 r. ? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza  zmiany terminu zamówienia. 

 


