
1. Poz. 14 Stojak do podciągania / na mięsień brzucha urządzenie musi: umożliwiać wykonanie 

ćwiczeń na mięśnie brzucha w zwisie, z tapicerowanym oparciem pleców oraz tapicerowanymi 

podkładkami na łokcie. 

Czy podparcie pod łokcie ma posiadać poduszki poziome czy również pionowe 

uniemożliwiające zsuwanie się przedramion na zewnątrz, oraz czy podparcie pod plecy ma 

posiadać dwudzielna tapicerkę wymaganą w innych przyrządach. 

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. 20, 23,24 proszę o informację czy zamiast 2 poziomów uchwytów do odkładania sztangi 

można zaproponować wielostopniową regulację wysokości haków na nierdzewnym profilu 

gdzie wysokość jest ustalana bezpieczną przetyczką oraz specjalną kasację luzu. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

3. Poz. 27 Urządzenie na triceps horyzontalne czy zamiast jednoczęściowego tapicerowanego 

podparcia łokci w którym zsuwają się one podczas treningu, obciążają staw łokciowy a 

tapicerka poddawana dużym naciskom punktowym oraz wyjątkowo narażona na agresywne 

działania potu stosunkowo szybko się zużywa, można zaproponować przyrząd gdzie trening 

jest wykonywany poprzez nacisk dłońmi ergonomicznych uchwytów z pręta stalowego fi 

28mm moletowanego i chromowanego z dostosowanym do takiego treningu rozwiązaniem 

konstrukcyjnym. Dodatkową zaletą takiego urządzenia jest wielostopniowa regulacja 

siedzenia oraz wałków podparcia nóg ułatwiająca zajęcie właściwej pozycji. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

4. Poz. 34 stojak do przysiadów proszę o potwierdzenie czy przyrząd tzw. „klatka Cross-Fit” do 

treningów ze sztangą/gryfem, wysokość ok. 2200mm, szerokość i głębokość ok. 1200mm, 4 

słupy z profila 80x60x3 w tym 2 z otworami do wieszania na zewnątrz 2 haków z 2 poziomymi 

zabezpieczeniami, 8 magazynów na krążki, minimum 2 (lub 6) tulei na gryfy fi 50 składowane 

pionowo, przegubowa tuleja mocowania gryfu do treningu martwego ciągu, dwufunkcyjnym 

drążkiem do podciągania, 6 chowanych kołków z każdej strony, uchwyty do łańcucha będzie 

spełniał wymagane SIWZ parametry. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

Poz. 36 urządzenie na brzuch równoległe czy zamiast ćwiczenia z uchwytami i tapicerowanym 

podparciem łokci można zaoferować klasyczny przyrząd z uchwytami do ściągania z góry z 

jednoczesnym wspomaganiem podciągania ciężaru stopami wyposażony w bezstopniową 



regulacją położenia wałka podparcia stóp specjalnym pokrętłem z chowanym kółkiem na 

hartowanych prowadnicach. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

5. Poz. 38 ławka na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie czy oparcie na nogi ma posiadać 

regulację oraz mieć formę podestu z giętej 4mm ryflowanej blachy czy mają to być 

tapicerowane wałki. Czy oprócz kółek transportowych ma być wyposażone w uchwyt. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

6. Poz. 38 (39) twister siedząc ze stosem górny czy zamiesza niewygodnego podparcia stóp 

może mieć duże tapicerowane podparcie obu kolan znacznie bardziej ergonomiczne i 

bezpieczniejsze dla ćwiczącego. Czy poza tapicerowanymi poduszkami przedramion ma 

posiadać również moletowane i chromowane uchwyty z pręta fi 28mm stabilizujące dłonie i 

wygonie rozkładające obciążenie. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

7. Poz. 41 Wieża 4 stanowiskowa dlaczego została tak nazwana jeżeli ma posiadać 9 

niezależnych stanowisk. 

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. wież 4 stanowiskowych - poz. 41, co razem tworzy 1 bramę,  

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


