
Chojnice, 2 czerwca 2008 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: 

 

Dot. zadania nr 2 - Materace. 

Pytanie 1: Czy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 195x85x10 ± 2 cm zostanie 

uznany za spełniający wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 2: Czy materac przeciwodleżynowy powinien być wykonany z trwałego 

nieusztywnionego poliuretanu, zapewniającego wieloletnie użytkowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie w zadaniu nr 2 

materaców o wskazanych wyżej parametrach. 

Pytanie 3: Czy komory materaca przeciwodleżynowego powinny być połączone ze sobą 

na całej swojej długości, celem zapobieżenia ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta 

z podłożem oraz łatwiejszego mycia i dezynfekcji materaca? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie w zadaniu nr 2 

materaców o wskazanych wyżej parametrach. 

Pytanie 4: Czy długość komór materaca w części zmiennociśnieniowej powinna być  

min. 10% większa od szerokości materaca, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie 

tnących oddziałujących na ciało leżącego pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowania w zadaniu nr 2 

materaców o wskazanych wyżej parametrach. 

 

Dot. zadania nr 5.2  

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 3,9 kg? 

Odpowiedź: Tak. 



Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 225x425x130 mm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści ssak z drenami wykonanymi z medycznego PCW? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający słój wielokrotnego użytku  

i wkłady jednorazowego użytku, co lepiej zabezpieczy sam ssak, jak i personel? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowo - sieciowy? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wymaga, aby ssak pracował nie głośniej niż 40dB? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 11: Czy Zamawiający wymaga, aby ssak pracował na baterii przez 45 min. bez 

przerwy? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Z poważaniem 

     

        Prezes Zarządu   

 

        Leszek Bonna   



Chojnice, 3 czerwca 2008 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: Czy Zamawiający wymaga wózka elektrycznego z oświetleniem czy bez? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wózka elektrycznego z oświetleniem. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wózek elektryczny na ramie stałej nieskładanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka elektrycznego na ramie stałej. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wózek elektryczny o wadze całkowitej 83 kg (53 kg bez 

akumulatorów)? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści wózek elektryczny o dopuszczalnym obciążeniu do 80kg? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o wysokości komór 13 cm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o wymiarach 200 x 90 cm? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4.2 podpórkę bez siedziska? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści wózek elektryczny dziecięcy spełniający wymogi zawarte  

w specyfikacji, ale nieposiadający klinu abdukcyjnego? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do  

9 czerwca 2008 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2008 r.  

o godzinie 10:00. 

 

Z poważaniem 

     

        Członek Zarządu 
   
        Jan Gierszewski 


