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Korfantów, 16.02.2018 r. 

 

„Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy 
Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
 

 
Odpowiedzi na pytania: 
 
 
Dotyczy: część I, poz.1 Czy Zamawiający dopuści piłkę w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy część I, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści materac gimnastyczny składany o wymiarach: 
198x90x5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o wymiarach: szer. siedz 39-48 cm, 
gł. 43 cm szer. wózka 57 – 66 cm, wys. oparcia 40 cm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści balkonik kroczący o regulowanej wysokości 
(skokowo co 2,5 cm) od 78 cm do 96 cm i głębokości 47 cm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści balkonik dwukołowy składany za pomocą linki, 
regulowanej wysokości od 79,5 cm do 91,5 cm, głębokości 67 cm, wadze 5 kg? Pozostałe zgodnie z 
opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści balkonik czterokołowy o szerokości 60 cm i wadze 
9,85 kg? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści balkonik wysoki  z podpaszkami z ramą stalową, o 
szerokości 63 cm, długości 75 cm, zakresie regulacji podpaszek od 103 cm do 115 cm, o płynnym skoku 
regulacji wysokości i wadze 11 kg? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści podpórkę trzykołową z ramą stalową, szerokości  
całkowitej 63 cm, szerokości wewnętrznęj 27 cm, głębokości całkowitej 58 cm, wysokości od 87 cm do 99 
cm? Pozostałe zgodnie z opisem 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga ramy aluminiowej 
 
Dotyczy: część I, poz.10 Czy Zamawiający dopuści podpórkę czterokołową o wysokości od 82 do 95 cm,  
wysokości siedziska od 55 cm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści kulę łokciową o wysokości uchwytu od podłogi od 
74,5 cm do 97,5 cm i wadze o,55 kg? Pozostałe zgodnie z opisem 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści trójnóg w górnej i dolnej części wykonany z 
aluminium, o wysokości 750mm do 980 mm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz.13 Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy rurowy o czasie pracy 
5-10 min? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 15 

1. Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe o wysokości od 36 cm do 46 cm? Pozostałe 
zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 

2. Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe o wysokości od 39 cm do 53 cm? Pozostałe 
zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 

 
Dotyczy: część I, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści nasadkę na sedes o długości 43 cm i szerokości 45 
cm, wadze całkowitej 2,5 kg? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści krzesło toaletowe o maksymalnej wadze 
użytkownika do 100 kg, szerokości 58 cm, bez możliwości regulacji nóg i nieregulowanej wysokości 
siedziska? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 18 Czy Zamawiający dopuści siedzisko prysznicowe o konstrukcji aluminiowej, 
szerokości 480 mm, głębokości 410 mm, regulowanej wysokości siedziska w zakresie od 390 mm do 
540 mm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści poduszkę przeciwodleżynową z pianki z 
wyjmowanym otworem o średnicy 13/15 cm w kształcie elipsy, pokrowiec- poszewka wykonany z 
policotonu, powierzchnia poduszki typu jeż? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 24 Czy Zamawiający dopuści półwałek rehabilitacyjny o wymiarach 60x20x10 
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cm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści 
 
Dotyczy: część I, poz. 25 Czy Zamawiający dopuści półwałek rehabilitacyjny o wymiarach 60x20x10 
cm? Pozostałe zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
 


