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PZP-225/17/2020                                                                                Korfantów dnia: 03.08.2020r. 
 
  

O D P O W I E D Z I 
na pytania 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą:  

Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji 

Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01. 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia 

treści specyfikacji.  

Pakiet nr 2 
 
Kozetka drewniana do fizykoterapii 6 sztuk 
 

1. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści obciążenie do 200 kg ?  

Stanowisko Zamawiającego: NIE 

 
Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego 5 sztuk 
 

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści konstrukcję w kolorze jasnym szarym RAL 7035, która nie wpływa na 
walory użytkowe Ugula ?  
Stanowisko Zamawiającego: NIE 

 

Cykloergometr 3 sztuki 

 

1. Czy Zamawiający w pkt.2 dopuści urządzenie o maksymalnej masie pacjenta 180 kg?  
Stanowisko Zamawiającego: NIE 

2. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści urządzenie z indukcyjnym systemem oporowym 0-600 W co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego?  

3. Stanowisko Zamawiającego: NIE 
4. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści urządzenie z pionową regulacją siedziska z systemem AirPressure? 

Stanowisko Zamawiającego: NIE 
5. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści urządzenie z indukcyjnym systemem oporowym 

Stanowisko Zamawiającego: NIE 
6. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści urządzenie z elektroniczną regulacją oporu co jest parametrem 

lepszym od oczekiwanego ?  
Stanowisko Zamawiającego: NIE 

7. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści urządzenie zasilane z sieci ?  
Stanowisko Zamawiającego: NIE 

 

Pakiet nr 2 

1. Stół rehabilitacyjny z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska 

Ilość sztuk: 10 
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Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu z zakresem regulacji wysokości 53-98 cm (+/_ 3cm )  za 

pomocą siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu oraz płynnie 

regulowanym zagłówkiem od -70 d0 +40°?  

Stanowisko Zamawiającego: NIE 
 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o wadze 95 kg  (+/_ 3kg )? 

Stanowisko Zamawiającego: NIE 
 

2. Zestaw montowany do ściany do podwieszania aparatów do ćwiczeń w odciążeniu, kompatybilny  
z zestawami Redcord 

 Ilość sztuk: 2 
 

Pytanie 1 

Czy budowa ściany umożliwia zamontowanie systemu w sposób bezpieczny ? 

Odpowiedź Zamawiającego: TAK 
 

Proszę o określenie budowy ściany przeznaczonej do montażu urządzenia.  

Odpowiedź Zamawiającego: Cegła, beton – ściana nośna 

Ściana nie powinna być zbudowana z lekkich materiałów ( ścianki działowe, płyty kartonowo-gipsowe itp. nie 

zapewniających trwałego i bezpiecznego zamontowania urządzenia i jego użytkowania.  

Odpowiedź Zamawiającego: Nie jest zbudowana z materiałów lekkich 

 

 
3. Zestaw montowany do sufitu do podwieszania aparatów do ćwiczeń w odciążeniu, kompatybilny  z 

zestawami Redcord 
 Ilość sztuk: 4 

 

Pytanie 1 

Czy budowa sufitu umożliwia zamontowanie systemu w sposób trwały i bezpieczny ?  

Odpowiedź Zamawiającego: TAK 

Pytanie 2 

Proszę o określenie budowy sufitu w miejscach przeznaczonych do montażu urządzenia ?  
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Odpowiedź Zamawiającego: Płyta betonowa  - strop 

Pytanie 3 

Proszę o informację czy w miejscach przeznaczonych do montażu urządzenia zabudowany jest sufit 

podwieszany?  

Odpowiedź Zamawiającego: NIE 

Jeżeli tak to proszę określić jaka jest odległość od podłogi do sufitu podwieszanego? 

Proszę również określić jaka odległość jest od sufitu podwieszanego do stropu ?  

Pytanie 4 

Czy istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w celu oględzin miejsc przeznaczonych do montażu urządzeń? 

Odpowiedź Zamawiającego: TAK 

Proszę o bardzo dokładne podanie wymiarów w odpowiedzi, ponieważ przekazane przez Państwa informacje 

będą decydowały o sposobie ewentualnego montażu i będą stanowić podstawę do rzetelnej kalkulacji. 

 

Zapisy dotyczące warunków : 

Czy dopuszczą Państwo dla Pakietu nr 2, wykaz 3 dostaw na sprzęt medyczny o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 300 000 zł? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dla Pakietu nr 2 udokumentowania 2 dostaw o łącznej 

wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto. 

  
 
        Zamawiający 

             Wojciech Machelski 


