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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO
nr sprawy WNP/670/PN/2019
I. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma o poniższej treści (zachowano
oryginalną treść pisma):
Pytanie nr 1:
zwracam się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w części III sport
siłownia
#1 ergometr wioślarski
Poniżej specyfikacja produktu, który chcielibyśmy polecić – HMS ZW 1600 Premium
wioślarz został zakupiony przez wiele placówek, które bardzo sobie chwalą jego pracę –
teraz mamy go dostępny w bardzo korzystnej cenie 2999,00 zł brutto za szt
Proszę sprawdzić czy parametry produktu są dla Państwa wystarczające, czy szukamy
innego sprzętu- nadmienię tylko, iż ta wyjątkowa cena pozwoliłaby na zakup większej
ilości produktów w przewidywanym budżecie
ZW1600 HMS PREMIUM Wioślarz wodny SEMI COMMERCIAL
ZW1600 HMS PREMIUM to wioślarz z nowoczesnym wodnym systemem oporu.
Sprzęt idealnie nadaje się do użytku komercyjnego w małych klubach fitness, salonach
SPA i gabinetach odnowy biologicznej, a także w warunkach domowych. To połączenie
wysokiej jakości, funkcjonalności i prostoty obsługi. Wioślarz to trenażer służący do
treningu całego ciała.
ZW1600 zamiast klasycznego koła zamachowego posiada wodny system oporu. Jego
regulacja polega na dolewaniu bądź wylewaniu wody ze zbiornika. Poziom oporu jest
oznaczony za pomocą 9 linii znajdujących się na boku zbiornika. Łopatki w zbiorniku
ustawione są pod takim kątem, że ruch odbywa się bardzo płynnie. Zaletą wioślarza

wodnego jest to, że w przeciwieństwie do klasycznych trenażerów, podczas ćwiczeń
wydaje przyjemny dla ucha dźwięk szumiącej wody.
ZW1600 wykonano z materiałów najwyższej jakości gwarantujących bezpieczeństwo
użytkowania. Aluminiowa prowadnica i wygodne siedzisko gwarantują wysoki komfort
i płynność treningu. Solidna konstrukcja zadowala nośnością, która wynosi aż 150 kg.
Dzięki kółkom transportowym, przemieszczanie sprzętu nie sprawi trudności nawet
przy pełnym zbiorniku, co w połączeniu z wygodnym systemem składania ułatwi
przechowywanie.
Produkt posiada komputer z czytelnym wyświetlaczem LCD. Na wyświetlaczu
znajdziemy wszelkie informacje przydatne w trakcie treningu. Dystans, czas czy tętno
(przy użyciu pasa piersiowego, dołączonego do zestawu) to tylko niektóre z wielu
informacji wyświetlanych na monitorze.
Produkt marki HMS pozwala na przeprowadzenie kompleksowych ćwiczeń
wytrzymałościowych . Wioślarz idealnie sprawdzi się jako narzędzie do wzmocnienia
i rozciągnięcia wielu grup mięśniowych, m.in. pleców, ramion, nóg, pośladków oraz
brzucha. Trening przy jego wykorzystaniu poprawia wydolność systemu sercowonaczyniowego, wspomaga spalanie tłuszczu i zwiększa zdolność organizmu do
przyswajania tlenu.
Specyfikacja:













Wymiary:
o Złożony: 112,5 x 52 x 142,5 cm
o Po rozłożeniu: 211,5 x 52 x 85 cm
Opór: wodny
Regulacja oporu: w zależności od ilości wody w zbiorniku
Wyświetlacz LCD
Wygodna podpórka na stopy z możliwością zapięcia pasami na rzep
Wygodne siedzisko poruszające się płynnie po płozie
Możliwość składania
Rolki transportowe
Waga produktu: 27,38 kg
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
W zestawie:
o Lejek
o Pompka do odpompowywania wody
o Pas telemetryczny

Funkcje:





Pomiar tętna (pas telemetryczny)
Temperatura zewnętrzna
Liczba pociągnięć
RPM








Scan
Czas
Prędkość
Dystans
Puls
Kalorie

Pytanie nr 2:
Dopuszczenie w postępowaniu w formularzu cenowym:
- w części III Sprzęt sportowy Siłownia, poz. 1 Ergometr wioślarski – Wioślarza
o maksymalnej wadze użytkownika 150 kg.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 udziela następujących odpowiedzi na
zadane pytania:
Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2:
Zamawiający że nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.
II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostają załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe
wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie,
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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