
Chojnice, 20 lipca 2007 r. 

 

        

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

        zamówienia publicznego 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla 

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego. 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

W Załączniku nr 6 do SIWZ (projekt umowy) w § 4 ust.4 pkt 1) omyłkowy podano 

błędny numer NIP zamawiającego. Poprawny NIP to: 555-13-98-685. 

 

 

Z poważaniem 

     

       Prezes   Członek Zarządu 

 

       Leszek Bonna  Jan Gierszewski 



Chojnice, 20 lipca 2007 r. 

 

        

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

        zamówienia publicznego 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla 

Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego. 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1: Dot. Zał. nr 2 poz. 7.4 – łóżko rehabilitacyjne elektryczne. Co oznacza 

łamanie w 3 płaszczyznach? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli łóżko łamane przy wezgłowiu i przy podnóżku  

w sposób umożliwiający ustalenie pozycji Trendelenburga. 

Pytanie 2: Dot. Zał. nr 2 poz. 7.5 – łóżko rehabilitacyjne. Z ilu części powinno 

składać się leżysko łóżka?  

Odpowiedź: Z 2 części. 

Pytanie 3: Dot. Zał. nr 2 poz. 7.4, 7.5. Czy łóżka powinny być wyposażone w poręcze 

boczne? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 4: Dot. opisu przedmiotu zamówienia zadanie 7, poz. 7.4. Czy 

Zamawiający dopuści złożenie oferty na łóżko rehabilitacyjne czteroczęściowe? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 4: Dot. opisu przedmiotu zamówienia zadanie 7, poz. 7.5. Czy 

Zamawiający dopuści złożenie oferty na łóżka rehabilitacyjne czteroczęściowe, którego 

wszystkie sekcje sterowane są elektrycznie? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści stolik trzyłóżkowy o wymiarach 75 cm x 38 cm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga, aby stolik trzyłóżkowy posiadał regulację 

wysokości? 

Odpowiedź: Tak. 



Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga, aby stolik trzyłóżkowy był dopasowany do 

obudowy łóżka rehabilitacyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko rehabilitacyjne posiadało szczyty  

i barierki boczne wykonane z drewna? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie 9: Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko rehabilitacyjne posiadało centralną 

blokadę kół? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wymaga, aby podwozie łóżka rehabilitacyjnego osłonięte 

było pokrywą ABS? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 11: Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko rehabilitacyjne posiadało trzy 

płaszczyzny sterowane elektrycznie? 

Odpowiedź: Tak (w przypadku łóżka z poz. 7.4). 

 

 

Z poważaniem 

     

        Prezes    

 

        Leszek Bonna   


