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Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  

dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  

O ZNAKU DAO4-350-03/17 
 

Dotyczy postępowania konkursowego na dostawę stołów rehabilitacyjnych dla projektu 

zatytułowanego „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” realizowanego  

w ramach Programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno – epidemiologicznych, dofinansowanego z MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu ofert na dostawę stołów rehabilitacyjnych:  

 

Pytanie nr 1  

„Prosimy o dopuszczenie stołu do pionizacji z następującymi parametrami: 

elektryczna regulacja kąta nachylenia leżyska w zakresie 0-900                      

wysokość w poziomie 50-90 cm 

długość - 201cm 

szerokość - 73 cm 

w komplecie trzy pasy do stabilizacji?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści stół do pionizacji o zaproponowanych parametrach. 

 
Pytanie nr 2  

„Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny gdzie parametry nieznacznie odbiegają od 

wymaganych w ogłoszeniu: 

- z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany; w zakresie 45-95 cm) 

- z regulowanym zagłówkiem z wycięciem (kąt -80° / +45°), maksymalny udźwig do 200 kg 

Pozostałe parametry spełniają wymagania zamawiającego. Parametry te nie powodują istotnych 

różnic w funkcjonalności stołu i zakresie jego wykorzystania?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o proponowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 3  

„Czy Zamawiający dopuści Stół rehabilitacyjny pionizujący gdzie parametry nieznacznie odbiegają od 

wymaganych w ogłoszeniu: 

- z elektryczną regulacją kąta nachylenia leżyska (zakres 0 - 90º; wysokość w poziomie 50-90 cm): 
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- o szerokości  85 cm, maksymalny udźwig do 200 kg 

Pozostałe parametry spełniają wymagania zamawiającego. Parametry te nie powodują istotnych 

różnic w funkcjonalności stołu i zakresie jego wykorzystania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny pionizujący o proponowanych parametrach. 

 
Pytanie nr 4  

„Czy Zamawiający dopuszcza stół pionizacyjny z regulacją kąta nachylenia leżyska mieszczącą się  

w przedziale pomiędzy (87-90°) z większym zakresem regulacją wysokości w granicach 56-96cm  

i odkręcanym podnóżkiem zmieniając stół pod funkcję stołu do masażu?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści stół pionizacyjny o proponowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 5  

„Czy Zamawiający wymaga, aby stół był wyposażony w centralny system jezdny (umożliwiający za 

pomocą jednej dźwigni unoszenie i opadanie 4 kółek)?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby stół wyposażony był system jezdny (4 kółka skrętne z blokadą), a dopuści 

stół z centralnym systemem jezdnym. 

 

 


