
PCPR-DPS.26.1.2019               Stalowa Wola, dn. 18 października 2019 r. 

 

 

 

WSZYSCY OFERENCI 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego na 

potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zamawiający Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane 

pytania: 

 

Pytanie nr 1.  

Dot. pozycji nr 7 sprzętu wspomagającego - Czy zamawiający ma na myśli wózek 

aluminiowy lekki dziecięcy czy wózek inwalidzki spacerowy/parasolka dziecięca? 

Odpowiedz  

Zamawiający ma na myśli wózek inwalidzki aluminiowy lekki dziecięcy.  

Pytanie nr 2. 

Dot. pozycji nr 8 sprzętu pielęgnacyjnego - Czy zamawiający dopuści siedzisko nawannowe 

spełniające OPZ szerokość wanny w zakresie 56-66 cm? 

Odpowiedz  

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Równoważność oferty pod względem parametrów 

będzie badana na etapie składania oferty, jeżeli Wykonawca załączy dokumenty na bazie 

których będzie można stwierdzić czy rozwiązanie jest równoważne. Przez ofertę równoważną 

Zamawiający rozumie taką która posiada identyczne parametry do opisanych lub lepsze, 

ewentualnie zapewnia osiągnięcie celu innymi metodami. Zamawiający informuje, iż 

Wykonawca może składać zapytania w celu wyjaśnienia treści SIWZ, nie zaś propozycje 

zmian zapisów OPZ czy też akceptację równoważności na tym etapie postępowania. 

Pytanie nr 3. 

Dot. pozycji nr 7 sprzętu rehabilitacyjnego - ze względu na brak dostępności bieżni o 

podanym opisie dopuścicie Państwo bieżnie równoważną o parametrach podanych poniżej: 

Bieżnia do rehabilitacji  

moc silnika 1,75 KM 

wymiary powierzchni bieżni 122 x 40 cm 

Nachylenie brak 

liczba stopni nachylenia 0 stopni 

prędkość 0,3 - 6 km / h 

Nadaje się do chodzenia Tak, bez ograniczeń 

całkowita liczba programów 1 

zaprogramowane programy nie 

programy użytkownika nie 

Program HRC nie 



program ręczny tak 

czujniki tętna tak 

uchwyt na butelkę tak 

stojak na tablet nie 

koła transportowe tak 

system kompensacji nierówności tak 

zawieszenie Silent Block 

hamulec bezpieczeństwa tak 

odbiornik paska na klatkę piersiową nie 

w komplecie pasek na klatkę piersiową nie 

wejście audio tak 

składana konstrukcja nie 

ogólne wymiary maszyny wys. 129 cm x szer. 68 cm x gł. 159 cm 

wymiary złożone X 

maksymalna ładowność 130 kg ( nośność: 100 kg) 

waga 46 kg 

zasilanie 220 V, 230 V. 

kategoria HC (zgodnie z EN957) 

 

Odpowiedz  

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Równoważność oferty pod względem parametrów 

będzie badana na etapie składania oferty, jeżeli Wykonawca załączy dokumenty na bazie 

których będzie można stwierdzić czy rozwiązanie jest równoważne. Przez ofertę równoważną 

Zamawiający rozumie taką która posiada identyczne parametry do opisanych lub lepsze, 

ewentualnie zapewnia osiągnięcie celu innymi metodami. Zamawiający informuje, iż 

Wykonawca może składać zapytania w celu wyjaśnienia treści SIWZ, nie zaś propozycje 

zmian zapisów OPZ czy też akceptację równoważności na tym etapie postępowania. 

 


