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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ZA KWOTĘ 36.918,00 ZŁ BRUTTO”  

O ZNAKU DNO-230-01/21 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

dostawę sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 36.918,00 zł brutto:  

 
 

Pytanie nr 1 (dot. części nr 1) 

„Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie pokryte lakierem proszkowym spełniające wszystkie 

pozostałe wymagane parametry?” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 2 (dot. części nr 1) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z hamulcem cięgnowym zamiast hamulca bębnowego? 

Hamulec cięgnowy spełnia tą samą funkcję co bębnowy. 

Pozostałe parametry są zgodne z opisem podanym przez Zamawiającego.” 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 3 (dot. części nr 1) 

„Czy zamawiający dopuści wózek z następującą specyfikacją: 

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) 

- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie 

- miękka, gąbkowa poduszka 

- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości 

- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy 

- uchylne i demontowalne podłokietniki 

- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem 

- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50 

- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"  

- aluminiowe ciągi 

- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) 

- kolor ramy: platynowy 

- antyflip.” 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 4 (dot. części nr 1) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków inwalidzkich lakierowanych proszkowo - 

powłoka równie wytrzymała jak chrom? 

Poprzez zapis hamulec bębnowy Zamawiający rozumie zwykły hamulec postojowy dla pacjenta, czy 

hamulec pomocniczy umieszczony przy rączkach do pchania dla personelu?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków inwalidzkich lakierowanych proszkowo. 

W temacie zapis dot. hamulca bębnowego, Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie z hamulcem 

cięgnowym, jak również z podwójnym systemem hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna). 

 

 

 


