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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: 
 
 
Część II załącznik nr 1b Poz2 Składany stół do masażu 
 
Pdpkt 2  Czy Zamawiający dopuści składany stół do masażu z regulacją wysokości od 68 cm do 88 cm? 
Reszta parametrów wg SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
Poz. 6 drabinka gimnastyczna Pdpkt 2 
Czy Zamawiający dopuści drabinkę gimnastyczną w całości wykonaną z drewna bukowego? Reszta 
parametrów wg SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji na część II załącznik nr 1b do max 21 
dni od podpisania umowy, wiąże się to z przeciążeniem produkcji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni 
 
Część III załącznik nr 1c Łóżko rehabilitacyjne 
Pdpkt 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z  Możliwością blokady wszystkich funkcji , 
dodatkowo selektywnie funkcji Trendelenburga, która jest niebezpieczna dla użytkownika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
Pdpkt 13 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych długość: 218cm, szerokość: 105 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
Pdpkt 14 
Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia pleców od 0 ÷ 75°? , co jest parametrem 
lepszym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
Pdpk 16  
Czy Zamawiający dopuści wypełnienie w postaci listew  metalowych o szerokości 40mm , które są łatwe 
w dezynfekcji. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści. 
 

Pdpkt 18 Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne drewniane, opuszczane poniżej materaca , a nie 

ramy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści. 
 
Cześć I 

1. Czy Zamawiający dopuści do wydłużenie terminu dostawy do 21 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni 
 
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 balkonik kroczący z regulowaną wysokością 79,5-97 cm lub 
82-99 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 
 
3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 balkonik czterokołowy z regulowaną wysokością 80-99 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 
 
4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 krzesło prysznicowe z regulowaną wysokością 45-56 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuści. 
 
5.        Czy Zamawiający dopuści balkonik wysoki z podpaszkami o poniższych parametrach?  

 
Szerokość: 290-890 mm, Wysokość: 1080-1520 mm, Długość 750 mm, Wysokość siedziska: 560 
mm 
Szerokość siedziska: 580 mm 
Waga 12,7 kg 
Max. Obciążenie 100 kg 
 

Opisany w specyfikacji balkonik nie jest już produkowany.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 
 
6. Z uwagi na długi czas realizacji zamówień firm, czy istnieje możliwość dostarczenia przedmiotów do 
28 dni od podpisania umowy ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni 
 
7. W związku z tym, że  nie znaleźliśmy krzesła toaletowego z odchylanymi podłokietnikami, czy jest 
możliwość przedstawienia krzesła bez tej opcji? 
Odpowiedź: Nie 
 
8. Czy w przypadku wózka ręcznego zamiast koloru platynowego może być kolor granatowy ? 
Odpowiedź: Tak 
 
9. Część I załącznik nr 1a, Poz 3  Wózek inwalidzki 

Pdpkt 3. Czy dopuszczą Państwo szerokość siedziska w zakresie od 39 do 48 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści. 
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10. Poz 5. Balkonik kroczący  

Czy Zamawiający dopuści balkonik kroczący o poniższych parametrach: 

Rama aluminiowa, Waga balkonika 2,5 kg, Regulowana wysokość skokowo co 2,5 cm od 82 do 99 cm 

Szerokość 54 cm, Max obciążenie 110 kg, Wzmocnione połączenia  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 

 

11. Poz. 7 Balkonik czterokołowy  

Czy Zamawiający dopuści balkonik o szerokości 60 cm oraz z wagą 9,85 kg? Reszta parametrów wg 

SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 

 

12. Poz. 8 Balkonik wysoki z podpaszkami 

Czy Zamawiający dopuści balkonik wysoki o poniższych parametrach: 

Rama stalowa malowana proszkowo, Szerokość 56 cm, Długość: 75 cm, Wysokość położenia siedziska 

56 cm, Min. Położenie podpórek barkowych: 112 cm, Max. położenie podpórek barkowych: 157 cm 

siedzisko tapicerowane, nakładane, podpórka barkowa regulowana, chromowana, z tapicerowaną 

poduszką, Waga 13,7 kg, Max obciążenie 120 kg, Cztery kółka dwa tylne posiadają hamulce. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 

 

13. Poz. 18 Siedzisko prysznicowe 

Czy Zamawiający dopuści siedzisko toaletowe o poniższych parametrach: 

Siedzisko prysznicowe mocowane do ściany . Składane, nie zajmuje miejsca w kabinie prysznicowej 

bądź w łazience . Nogi z regulacją wysokości . 

 Szerokość: 48 cm, 

 głębokość: 41 cm, 

 wysokość: 53 cm, 

 szerokość siedziska: 48 cm, 

 wysokość siedziska: 39-54 cm, 

 regulacja nóg: 15 cm, 

 waga: 3 kg, 

 waga użytkownika: 130 kg, 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 
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14. Z uwagi, iż producenci wykonują jeszcze zamówienia z grudnia 2017 r. nie bylibyśmy w stanie 
dostarczyć towaru w ciągu 14 dni od podpisania umowy. W związku z tym, czy czas na dostawę może 
się wydłużyć?  

Poniżej towar z określeniem czasu realizacji: 
1. Część II  
- poz. 2. Składany stół do masażu – około 40 dni roboczych 
- poz. 3. Sprzęt do ćwiczeń w podwieszeniu – około 6 tygodni 
- poz. 4. Kozetka/stół do ćwiczeń – około 40 dni roboczych 
2. Część III 
- poz. 1. Łóżko rehabilitacyjne – około 14 dni roboczych 

  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni 
 
15. Pytanie - Pkt. nr 8 Balkonik wysoki z podpaszkami - 5 szt., Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie balkonika o parametrach 
 
 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
16. Czy dopuszczalna jest oferta na materac przeciwodleżynowy piankowy o rozmiarach : 200cm x 
90cm x 15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 
 
17. Czy dopuszczalna jest poduszka przeciwodleżynowa z pianki w rozmiarze 44 cm x 40,5 cm x 9 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści 

 
18. Chciałabym zapytać, czy dla ogłoszenia nr 1088129, część III ( łóżko rehabilitacyjne ) można 
zaproponować łóżko o zmianie wysokości leża za pomocą silników elektrycznych od 23 cm do 63 cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 
 


