
N epub icŻnyzakład op ekizdlÓWotnej sanaloriUm

UŻdrow-|Ów. 'P on ' sPólk3 Ż oBlŻni.Żoną odpowied,ialiością

aalY.1l D%towo i anro'L ŚoźerL rchdbilhdcvjneoo no ba,e Żobieoowo \9 zwj.Żku z rcdlnd.id
Uoieklu . RożbLd owÓ ,otenclołu uzdl owkkaweoa Nzo z s"nobnuń Lzdnwi'koweoo . PLo N"
w polończvku .Óolez naderniAcie infrołluktpry uzdrowiŚkowej i trrył|.Żho4ekreacvinei'

Pytanre 1' Dołoy poży.jińr 4' formulata aśortymentowo{enowego-aparai do ultEdźWiękóW ż

zŻmŻwi;ją.y w form!;nu ł p y.]i 4 Wskłal, ie p.edn]oleń
DmóW€i a ]e5t aparat do ! tad'więków WraŻ Ż B]owką be]obłu
ulże ńfolńó.]ę, źP 8lowi.J beŻobdugowd poBnna być WodoodpolnŻ ma pra.ouać na dwó.h
aęłol wonach 1MHŻ ],3 Ml]Ż

Producent Blowi. beżobs]uBowy.lr WskłU]e' że pl&uią one m aę$Ót]wÓła.h 1 M|]Ż j ] Mu

_ z uwagi na lowvżsż€' ŻwE..mv ne ż Óvtanlem' nv zamawiaia.v doDuści loalat do
Uład'wiekówwśoól.la.ui3cVŻb€zobnuPoWmidowicami'ÓnałeDuia.V.hoalametr.(h]

! olo o. r. o,do r.D. I i
ency]iopedia tĆńpPUtyana

to'a9dno1ćda3| wysilk!teEpP!tydŻiĘkibezobługo{e]glow.y
lonvora lortakru

. MożlwośćlówioĆż.sńejłPEpi. 3 M|z(,mćnre' b1/3 M|n

. PodgżewŻnts 8]oWiG ! tadźWiĘkowa5cnŻ Vr M|Ż

. Głowka beŻobsłuąowa wie oczestotliwoś.iowa o oow]e[.hnj 12 .m2

. Wym]ary 330x l90 x Ż60 m/n

. zis ie t00 r40VlAc.50-60 HŻ

! Li.Żba rdwńooeś e podllcŻonyclr 3low .: 2
. częnon wość ńÓdulowa 10 150 HŻ



. tłspól.zynnik wypelnienia: 5% 100%

. Ma]śyńa ne natęźen e w tyb e .iąc|ym] 2 W/.ń2
lMakymalnenatęieniewtłbiĆińpusowym rW/cmŻ

zań vah.ydop!łitspaEtdou IńdŹvękdwożproponolvany.hparenefa.h'

Pytanie 2' Doty.uv poŻY.]l nl9' lormulana aroĄmen'owo{€nowego - podsżew.a do okladów
borowTnoq.h, parelinŁ borowinV i o kładów że]owv.h

cŻy zańŻwiaią.y dopuśc podgnewa.ż Ó po]emnDś.] ]0 |tlów, pny b.hoMnU poŻo9taly.h

Pytanie 3' oolYdv poŻyc]ińr 11' Jolmulaża aso{vmentowÓ{enoweEo-włóWka końdyn dolnY.h

czy zańawiają.y dopun WlóWk9 o poieńnÓś. 210 ilrów? W tego typu wirówce W]ękse
pojemno!ćieł koĘyshidFa E w4 ędU na więkzy końfort pa.]ent

ztsmau 3ią.y dopuś.] prcponowane lo^| ąranie

cŻy zamawiaią.y wymŻEa, abyMnny byływykonańP Ż two2yua 
'tucrneBo 

TWs WŻmo.nionego
włólneń kónym7TPnprocestechnolocdńyelminujeefekt'.iągnię.ia,,ńatgrialJ,klóryśprewń'
]ź w newraganych punktach powrok3 je5t creńsua ]bardżejpodatn3 n3 u'kodrenń' DŻiĘkiTW5
.ala s|olupa posiadts tą 

'mą Blubość ze W4lęd! na użyte nateriały, w p2yptsdkJ mechanicŻndgÓ
u'łodŻen;, możiwa je$ Mprawa bkowe] uanny b.ż duźyth

'klanYm 
i elanydiym włŻlciwościom, twotywÓ lD ŻnŻ]d!]e geloke

żśosow:n e w brenży ]onnruk.yjne]'

ŻŻmawaiący wyna€a, aby niP.kts w:macniana byla ńabm Ż wlókna 
'llanegD' 

Żaproponowane
roŻW ąrań e lp€rn'a wym3gania zańawiają..3D

Pyt'n]e 4' dotvay pozy.ji nr 12' Formu]aża

cry zańawaią.y Wymag;' aby wanna poŚiada]ts dy9e w 5 sekcja.h lstÓpy, podudŻia, koaM,



bnłv 3ią.y n e ty'n'g. ł]y łnD pos lltrl' dEt w 
' 

TN.jJń. n Pmn e]ied Dk żproro Dlare
nł' ;]ąGgo' p ł-ńowł]iu |o'

' cŻyzJma'ń'ą.ydop!łiwJmĘ:e 10o dy*an do nalażu pow etŻie3o?

r30 dy9 dÓ trEiiu poBietJtgo Lr[ądŻą]ie pBńdts]lc 100 dysl ne
.peln a 4itA3li złn.\' .]ł.eRo

. cł zJm;Waią.y łym;gts,3Ę anny byly Wyło.ane, twożylvi 3
chioogjcŻiveim nu]e !fPkt ,'. ągn ę. J młer 3ł!, l(tóry spńw a,

n w iewńBi.Żny.lr punkta.lr poWloka jen.ień'3 ib dŻ ej poda

.Jla skor!pa posJda Ę !mą gruboaa Ze \łzBĘdu ńa |Żytc m €rał
U'kDd4]a, n]oi v. jen napruła hkowej i.kładow fnaisÓwy.lr. DŻiĘti

] e:nyaiyń w]ałiwokiom, nvozylvo to Żn3]duie leloke
ŻanosoW3 ] e W braty koinlUkyjn.j

złn v.ji.y |. y|oi:ne bylv Ż Ńrzpr: TWś, nienne] F.rMk

pytane 5' dÓĘdY poly.jl nr 13' fomulaza asortymentowo.enowego

cŻy h maW a]ący Wymaga' aby vainy byly Wykontsne Ż tuonyw3 
'wlókne r nklinym) Ten pro.as tg.lrioogi.h! e im iu]e eIolt,'.ĘBn ę. ts" młer:łu, hóry !plaw a,

ż w neuEgi.?]y.h puoka.h pÓwloka rPn.eń'3 b dŻe] pod tr

włór|imi'kJnymi elŻnydiyln
wl.łiwokiom, iwotryWo tD Żna]dUje !frokć anośołJ]ic ł branźy koxt!k.yjre]

łókńeln'l 
'r'm]' 

zipropDnolVJre rolu] ł3] P5pe]iiijvymie. 'i rJmJ 3]ą@g.

. cŻyŻŻm t3]ą.! dop!i. wailę o DoreńiÓś.iLzytkowej240 itró!Vl]en lo po]elnion n n ma ne
mneF- od vYmagaiej, klóń iesl ŻdP.ydoMr e Wyn3[r]ą.3 do
wpły{. n. r.gD.f!ktyłnośi, ts po

Iirą fuńi!.jltrii.dop|ś. bljPgo!trądlelD

Pyt'nie 6. Ddyay pay.ji



cŻv Zimawiaiicy Bvm3ga' 3by Wannv byry Wytonaie: t*o2ywa 9tu.nregoTWs Wmo.n oneBo

wlókiem'kanym7TPnpro.esre.hnologany€ mnujePfek1'.iąE
i lt ne\tnsi.żi[.h p!nkt3.h poułoka ]en.eń a bardŻie] podłn

tą iru gnruośa WłókEmi ak;nymi ?Jny-i!n

'lŻś. 
wst]oli, 1!o dywo 10 najdUje ncrokie bnoso ane \t bEmy kon ful.yjną AKRYLi3ko

arę Wod]ą, W ptr€.Wieńi ]e do TWs PtrPr kniĘty ptsĘ wodią
.se od !a6twY fus wp;dająm do waiiy |j@di dy, bLiE j3(

no korek amvkań.v odp]vw Wody, mośą ułkodŻć W ł\|Ę A(RYLU 
^KRYL 

jen ló!!neŻ
Pod Wprywen m.sku 13 Vo pownają ł n]m

pqkrię.adaplę?enolPNtslPży-tma.ho\łać'aegónąo ronołpodłóin.a.] n ury'

gdYż no.ni€isŻy ni.isk jvyjvol.i! dok.Ę.aniem n3(Ęt.r, e.hybi e 5pododUie poltnioi! pęk]ę.

naor.Ż.I otl.h, !tóry.] r P da s e jL|Ż |l pńa a TWs ]en d NaŻdym r

A(RIL pod ŻgĘd.n] ł]oŻ M<
rW]oln3n'lanymi

młduje łdoke DłG tnP w bńił konnruk.Y]r]e] PounąE Ż n .qo be7 wyiątk! 
'ybDl'.P,

imo.hodóW osobowy.h' n ty, srolupY bu'óW

wvtŻvnrlby ńiAdv lvy n3gan!.h nJpĘźeń

}m riają.y '7miEi ,.ikr! f] nie.(
lJprcDotluŃ r.łVąani. jli . rdoDun tleu'ądn]!

o!i dy' ren odpowiedi a, b! uykory!v;i
o ] |E -oferolini. Uż.dŻeiń u łEky]]P].Pn ?

r0 dy' i-/ r5 dy!)

Pylan e 7. ootyay pozy.linr r6. r

.cŻvuańi(an.ydop!ł dia1ermę llótkof.o!vąo ułĘp!]ą.y.h pińłr.ta.h

ntsksym; nJ mÓc'tyb jn]p! !o\q 1000W

aęnon!Vo!i n]pUs! 100do 300 HŻ



wŚlaania trybu pE.y kiąBly, P1 do P5

t mel ż Iunk.ją pam]Ę.i (do 30 ń nut, z

k a5a ]sf'.P yfikal medy.Żny

WyposażPn e nŻndardowe

2 e.hlodv s!mDwe 12x13cń

Moż iwo!ćdoposŻen a apaEtU w]

2 pDdklady alcowe 1ż x 13.m
p2ewody lącŻą.e unąd?eiie zelekhÓdańio15 cm)

bśńa mofu]ąG e ?ktÓdę (5.m x 1m)

ańircuan: łągts Żewskóżówkań terap€Utyańyńi

'|a.]ą, 
lamJł ąi.y nie dopUł takiego Utld'ei a

Pvtan]e a' Dotvav poŻV.ji13' rol o- lowel .ehabilihqjnv

]6.m,pąańowanupoŻostalY.h

Paiińe1ry ]Rodne E spP.yfid. ą, zam3wia]ą.y dDpuśc]tk e U'ą.]lan e

Pnanre 9' pozY.ii 19' Fomulaża a!ortym€ntowo<enowego - olbitlek/fu $tainel

c,y ŻŻmawńh.y dopuaci orb tek/

bEmłry 4odre e sD*yf kr.]ą, z3mJW ajłł dÓp!k' t ( P UrądŻcn e

PVęni. 10' poŻv.j] z0 Fo.muLata arehJbi]ta.Yjna

c:y z:mawiają.y dopuś.i beżnĘ o wyńań.h 197 X 9Ż r t52 Ćń, p



ika.]ą' ŻanEW ts]ą.y nie dopUt] tak eco uaądŻeń .

Pytańl.11: Do'yay: PoŻy.]a 1:

cŻy zamŻwiają.y wyńaga wagi z certyfikatPm mPdyańyń? Posadanie wag u.ertyfkłem

' eo''1,n po]//\' " \p' 4ar.rł.'o'inlo'

zgodne Ż żłą-nkiem nr 5 doŻap

Pvtanle 12] ootyay: PoŻy.F 2]

cŻyztsmaw;ją.ywyńaga ampyowiekojcipamkiśWietnP]]13.mpżyodl€głości1m?
zamawaią.ynewymtsgŻ tsmpyowidkościpank]świetne]

Pytani€1r:Ddycł PDy.F6
czyzamauająrydopuk leńnkęowymiare.h:19]l61{dl X9er)l.m]r
złóunodługośćFk !€roko!ćnieodpowadóiąwyńaganiomłnawając8o

l cŻyzamawiają.ydopuścile'aikęowrsokośc]65.m]
Palamet róWr eź n e speln 3 W'ńagań zamawD]ą.ego

l . cŻy zam.wJiący dopuś. leżankę Ż możlWołą re3u3c]i kąta nachy]enń zagłóWla w

brrelje 0/150łopn]r
ztsmaw]a]ą.y Wynaga eńiki , reg! eją DgłóWkJ lV ak
5pełn J Wymag3ń ŻJmJw ąq.egÓ'

Pttanre 14: DotYoy: PÓŻycia 10

l' cŻyzanawiaią.ydopkiławkęÓclębo|oki570mm?

l' czyzamawits]ą.y dopuśc]law|q o Wysokości310 mm)

PanńÓtŻgodny7e.pecyf k:.]ą
ll' cŻy z3mtsW tsią.ywyńaga ławk]o wysokoś.is edŻiska 445 mń?

Wysoko!ć s PdŻ ska niP ie okre] om B 5p&lk.j' atm z.maw ąą.y doplś. take

PYtanie 15: ooty.zy: PoŻy.F 12:

czy zam3w 3ją.ywyńŹga wanny posiada]ą.e] 26 dy.h kierUnkowy.h do hydloma$iu?
zsodnid Ż. specyf kac]ą ŻamtsW tsią.Y wy aga: ,'3o dy9 do hydromtssaźU w rcłĘo 1+ł 5

czV zamaw aią.y dopukiłannę bez moi ivoś.ikąp]P ipPrelkÓwej?



N a, ŻamtsW ąącyłyńaga W.nny d

. cżV zańavia!ący dopu<iwannę o Esi3n u: r30/50lV/H,]?
P3ramet.y zgodnP Że śpecyf ikac]ą

lV cŻv zanawiaiącv wvm;sts wannv oÓśiadań.Ćj: nie.kę wykonaĘ u wy5okej Fkok
tskryU,wŻma.nńnlńaMm zWlókna9kanego,odpornąnadŻialaniEsolańki?
7anawDią.y nre okeśla wyma8ań .o do wy|Óiań. watrny, óten] dopuł powyjst

V cryZamawiaiącyWymaBaMnnyÓ pojeńńośc]Żabegowej 160 230l?
zamawń]ą.y wymaga waniy o poiemnoni uł1kowe' ,00 ll/. 20 ), ola, poren oś.i
maknms nejr50 rG/ t0 )

PYtanle 161ootyay PoŻy.F 1r:

cżY zańawiaiącv.]opułi wanne posŻdah.a 11 dy* do hydloma'żu - tŻy
p2PŻnJaone ńa pecv osien dy9boany.lr7
zanawaią.y wymaga 20 dy9 dÓ hydlom aŻu 1łl 10 dy') hmawiają.y dop|ł

aniJpoŻoftły.hp.nmetoW'
. cł zamawiaiący uym;gŻ wŻnny o wydąnoś.]ponpy do 30l/min pny.]skni! 04,5

łńauiają.y n e określa *ymaBa rej Wydąńoł pomDv

Pn.nh 17: DorYaY: Pay.ia t4
cży uamawa]ący dopuś.iwrówkĘ o po]PmnosĆidÓ ptelewu na poziomie 55 r' ae o poiemnoł
EbiPgowe] na poŻ oń]e o|oło 40 l?

]po]€mno!ć UmoŻ wióją.. ły(Óianie łbegu r0 L, mJkśynD nej

poiPmnoł43 f PÓWvźsE e spelnia Wvmag: ń bmJW tsiąGgo

oyld1g13:Do'l'''oo.'.lc
czy Żamawiaią.y Wymasa w te] poŻy.ji nerownika do mag]etoterapi7 W podanyń

Łmtsw tsią.ywymaga w kipdy.r
l' cłzamaw ak.YwymĘa UnądŻen ts posiadah.egodwa knaĘ eb eBowe?

zam3w 3]ą.ywymtsga 4 kańałów Dbiegowy.h
l' cŻy zamawiaią.y dop!!.i JnądŻenie W Że*aweńu ż ap]l orami] łednica 600 mm'

ł€dn ca 315 ńń?
fu Emł./4odre4 speylii.ją'

Pyłanie 19: Doty.Ży PoŻy.F 16:

cłwnmeh Połc] 16 zamtsWiŻją.ydÓpuł]dńtem]ę o nałępuk
wyśw et Ża ciÓk]okynal aiy lcD



.2 nee eżnekanalY
aęno wolć:27,12 MH.

9€lÓkÓśćimpulsu:wEkres]Pod65 40!us?

zamaw ts]ą.y dopunaa ekran.iekłokryłalftny żam a!t dotykouego, pozÓn'. p ańe1ry?godn eŻ

czy zańawh]ący wymasts diatorńi po5adają.e] 33 plo.edur lerapeulyany.h

wprowadżÓńy.h ptreu prod Jcenb?
zańawra!ącvwVm3gamiń 50gotowychpfogEmówlEńpeulyonych

pytanie z0| Dotyczy PoŻy.ja 25

crY Łmawają.y Wyńaga serown kts śerowe8Ó? W opsie ]e5t wy9-eBónien]o tyLko Wyląan]e

ŻamtsWiającyłyńagaśeroWnkts JserÓwego

PYtanie 21: DotYay: PÓŻy.F 26:

cuy zam3w ts]ą.ywyńaga u{ąd.en a Ż ela yańYń lodh]em oporU7

rai, ptsEmetwyńaga]y Żgodn e Że spo.yl]ka.]ą

. cŻy zŻmawa]ący wynaga uządŻen3 pÓsiadającego Żakesy rJ.lru na poŻjomie Żg ęcie

oodevwowe47 łopn' Żgie. e gżbietowe 40 opni, plońeia llprneja po 34 nopńiw
kaidąŻ.nron?

p.cyf ikacia Żamaw tsią.€eÓ

PttańTe 22l Dotyav: PoŻV.ia 27:

cŻyztsmawóńcydopuac u2ądŻeneowyńiańch(rrl xrar.xwys)tńń] 1000xrŃx4107

Pacmelry ń e $ zgDdne Że spe.yfldją, zamawraią.y n e dopulcibk ego unądŻPn 3

Pybni€23|Dotyay P@y.ja29]

cŻy zamawiają.y dopuk stćl ] regu;.ją Wysokości e pomocą Jamk] Wokół nolu? Ramka ieł
donępna r każde] *Iony {ołu w odróźnieniJ od plob W ŻwĘiku Ż.zym powńńa być takowan;

zanDwiaią.ydopułinólzreg!3.jąWysokokiapomo.ąlamiiwokolśÓłu



Py1anie 27: cŻy zJń. ają.y l| ob.łtr.yt!a.] 
^! 

EŻiiej Ż ogloaen

Ppdemizik]a.]Ż

spnęt! rchrb)no.|ir?ąa i / nĄ

rzdń ćkaweqa " Plosmy o olrc]le e

!oikrłnedrodŻ zJnaWiają.Pńu?chodŻ o.a]yPiŻe.]motlnoWcID?
,, ' o|efilmy preI|ńiÓllnólknjo dałrMj r jortoz .pąęl! na baŻĘ Żnb).qawą '

'pnęnj 
rPhobrb.|r?qo ) / rub eąareqa Eł wyrcben ned|

Ńrwq ż dria 2a n1ajo 2a1a a wylÓbo.lr ,nedy.zn|.h, 
'pekil 

lJyn
alaz]?ł l||lowalJzon| da Óbfifu j|ż|warla nd te|er]e Pakk) ząÓl)

21' Ż' ne są Ltrądlen.m nPdyan'ń om? r P posidJjł
eńyfkJ.r riedy.ŻnP]
!trądżeiń iie będą.. |l.od!ktam

eo lub Un PnoPńe

ktor!.rpoŻyqn.
wyń4j śĘ t ylki.] nP.ry.:l.j

Umoiilv podo'".ie UnEdŻĆń do ]ydrolPnoi lgodne Ż dokLnneicnn DIR

oolvaaą.yn nipń .]]o!VymonuŻlgodryŻ-P.c am prodUrenb? Pnlgoto(ane pnlra.y
po nloie bnauJjł..€o cŻy Żam !ąi.y iu tP8o

ltsmJ\tąą.y m3 nV Jdon]oli
odllcen L adŻ.l do hY.]r.1e.p

P'tańe25] Dotyoy: L]i]od3 cdtsnn.]. jakon ręko]m!Jzau.{ry

Wyllig.nyokreseł .icj i324 nest.r?trękŻołprodlrei1otnosuje
s gvuEtj Bolą. l)od V3!ę iil1' Że i3 prŻednr oi ańólver 3

ŃUW 4dGkliPmy o Żńia|ę m r mJ n.Bo ok*! gwmfuj M ł
m Pśą.cÓń,lolpocĘ.. !|n|ta.] od e8o tm] r



ń ewyw ą-n eń s ę: Ep sów UmÓwy podyktowŻnyń nadzwy.ż]ną sytu&rą (.ałkowb ańki ęcie

B.ań., ańkn ę.ie dróg oń, nne)?

w p[yp3dkU wystąpenia sylua.j nadŻ[Yoajn€r, o ltór9] noLta powy'ej .i naWiają.y odnąp]od

Pvtanie23: cŻyzańawiający Um]eśĆiw umowie nanępu]ą.y Żap 9

'Wvkońawca nie bedŻie oońos]ć odpowiPdŻialńości za ŻoboWiąan a wynikająre Ż nń eIE]umowy W

syluacj], gdy ich wykonane bĘdŻie ełkow.P Ub cŻęś.iowo niemożiwe Ż powodów o.h ókeĘe

siły wysre] cŻęśt Żobow]ąkna, któE może :o5tać wykonana, może Żon3ć łykÓńaia WedlUg wo i

W myś pontsnow.ń inieisŻaj umowy paą po]ę.ie s]\ WYź5Ej rc ńe ŚĘ okok Óś'i,

niepiŻesdywtslnP ńeeleine od woL] Wytoiaw.y, którP będą n 3!
ńiers@ po awłciu nńej5E] umowy ]będą UniPmÓźi*ały ]ejwykoMnre 1plłlladowo wora'

ame*k' rewoU.ie, nlaik]' trŻęseńia r]emi' poźary, kęsk żYuołow€' wybuchy' Dpnedań]e

plodUkj danego prodUktu, aioma a pogodÓwe' parelżkomunika.y]iy'epdemi€' pandemie)

Wylonaw.a powÓlując 5Ę na fakt Żastnen; siły vyższe]' ŻobDwiążny jest do awadomena

zam v ań.ego ni€ŻwłÓdnie ponwkrdtniuje]wy5Ęp en 
''?

bmawąą.y i]e Um eś. pÓłysze

Pvtani€ 29 cŻy zamŻW ts]ą.ydopuśc utrądŻenie nr 1Waga Że W.o
wlpókzynnkŻ BM o mstępuią.y.lr pańn{Eó]

. włtośćdzialk egaiŻ&yirc]10oE
l !oŻonaleoaremetryŻsodńe

k3.Ją' zimawiają.y n e dopujc' GI

zamawiający dopuści Jnądżene nr ] nhóatol ultradźwękowy posadają'y

LcDŻ Żagarem do !ławie ń dasu 199 mi^ut pozostalP p ańevy zgodne

P.ńlnelrynesąŻBÓdńe:e9pe.Ylka.ją, ZamaWiają.yn]edopu( bkiPgo !żąd7eiia

Pytani.11 pro'ęÓwskazaniedLaUtrądŻenianl4ApańtdoutladiwiĘkówiok roznŻrówg]oWi'

klóre maią być ia Wyposaidń u apaEtJ]

D. po7Y.] nr 4 Ap aldo ! tadiwiqkóW Żanawtsią.y wyńag3 , g



Pvtanie ]2 cŻy Żamawiają.y da unądŻeniŻ nl 15 Aparat do m;gnPtor.ńp]i ne popelnł bĘdu i

potŻebuje 3 że*awy u pełnym wypÓsa'en em?

zgodnie Że sp€.ylkts.ja zańawbją.y p nebuF 3lompktne Ęław

PY1anig33 cŻy zańaw ający dla UnądE ra m 13 RoWqreh;blb.yjńy pol adający wyświet Ża Lco

pożo ałe paremetry 40dn.?
z:maw3]ą.'dÓpuk wyśwellaoLcołieioołc]i

Pytane34'cŻyzańawja]ącyd ts U a.h 200r54x170.m - poŻonak

P'ńmetrynieśąŻgodn.ŻĆ3pecyfika.]ą,zam VJh.yńiedopuś. take30ronvąŻ'ńa

Pyt.nie3' cŻY zamów óiący dop!ś. UEądŻPń_. nl2o Beźna rPhabiitłyina posiadaiące prędkość

0,3.20 kń/h poŻo5t3łe palamety rgodne

Płametry n]P Ę ŻBÓdne ze lpe.yfika.ją, Z iawiakcyiie dop6na takieBo lo,w ąŻania

PYtan e 36' cŻy zamawa]ą.y dopuś.] !żąd'ene polę am] o ntsłępują.y.h

. stab lńa konltl!kcF ŻtwJlyń wykońaeniem

. (olożńachowe, pnodJ

. 7 kgkołoEńa.howeu paodu

' r65topniob. ąźeńió

. czujń ki tętna w u.hwyb.h
sÓwań . tei]ngu do bieżą.e8o tętna

. M:łeodnępyp.dałów gw;EntUjąnłuralnyruch

r PlÓ3lamy |omputera:1procńń naiua ny' 6 proBrańóW predefin owany.h, 1 plÓgńń do

' 4 progremy kontrolują.e tętno,4 plogEmy delińiowarc ptez użytkownika 14 osoby mogą
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D12s r s76 xW160.m
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e erłyoną rcguacjąwysokoł w Żakos e 43 96.m'poŻÓśalep ametrYŻ3oddr?
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'

. Wyposżony wśynem je.dnY-?tery koła skrętne

i Recuacjaza pomÓcą piotaręaneco
. Makyńa ne obcĘienie 150 k3

czlóNEK


