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O D P O W I E D Z I 

na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach 
zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w 
specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 
Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr 
umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR 
 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie platformę balansową o poniższych parametrach : 
 
Urządzenie do treningu równowagi i propriocepcji. Platforma została wyposażona w niezależny system 
oceny kąta wychylenia przy użyciu specjalistycznego czujnika rejestrującego każdą zmianę pozycji 
platformy. 
 Dzięki tym właściwościom jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, 
ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również 
w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii. 
  Zastosowanie: 
 klasyczny trening proprioceptywny 

 wykonywanie ćwiczeń w jednej lub dwóch płaszczyznach 
 ćwiczenia w pozycji stojącej lub siedzącej 
 ćwiczenia jedno- lub obunożne 
 ćwiczenia kończyn górnych 
 ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym 
 obiektywizacja procesu rehabilitacji 

 Efekty: 
  

 poprawa zmysłu równowagi 
 poprawa stabilności tułowia 
 poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną 
 poprawa koordynacji mięśniowej 

  
Akcesoria: 

 Zestaw akcesoriów  
 Stojak dla pacjenta 43″ TV, komputer PC, klawiatura ze zintegrowaną myszką 

Stacja terapeuty  
Stojak dla terapeuty z monitorem dotykowym 21,5”, komputer PC, klawiatura ze zintegrowaną myszką, 
router Wi-Fi 
 

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które  
w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a 
różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i 
bezpieczeństwo pacjenta.  



Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, opis proponowanej platformy jest zbyt ogólny, nie wynika 
z niego m.in., czy za pomocą proponowanej platformy możliwe jest badanie równowagi, czy posiada 
barierki asekuracyjne (istotne dla Zamawiającego z powodu specyfiki pacjentów dla których 
przewidziana jest platforma), czy posiada filmy instruktażowe wyjaśniające przebieg danego ćwiczenia, 
czy jest możliwość wizualizacji środka ciężkości.  
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