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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  

NA DOSTAWĘ WÓZKÓW KĄPIELOWO-SANITARNYCH (2 SZT.) I STEROWANEJ 
ELEKTRONICZNIE WANNY PRYSZNICOWEJ O ZNAKU DAO4-350-22/17 

 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu ofert na dostawę wózków kąpielowo-sanitarnych (2 szt.) i sterowanej 

elektronicznie wanny prysznicowej:  

 

Pytanie nr 1 (dot. części nr 1 wózek kąpielowo-sanitarny) 

„Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość krzesełka 47,9 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanej całkowitej szerokości krzesełka. 

 

Pytanie nr 2 (dot. części nr 1 wózek kąpielowo-sanitarny) 

„Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wózka 64,1 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanej całkowitej szerokości. 

 
Pytanie nr 3 (dot. części nr 1 wózek kąpielowo-sanitarny) 

„Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie podnośnika 136kg?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanym maksymalnym obciążeniu. 

 
Pytanie nr 4 (dot. części nr 1 wózek kąpielowo-sanitarny) 

„Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 25 dni roboczych?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści proponowany termin realizacji. 

 
Pytanie nr 5 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary wanny: możliwość trzystopniowej regulacji długości: 185-190-195 

cm; szerokość: 75,5 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę prysznicową o proponowanych wymiarach. 
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Pytanie nr 6 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 57-87 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z elektryczną regulacji wysokości w proponowanym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym (głowa u góry), która nie jest pełną pozycją 

anty-trendelenburga?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wanny z możliwością pełnej pozycji anty-trendelenburga. 

 

Pytanie nr 8 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego 

koła, bez centralnej blokady kół?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z zaproponowanym rozwiązaniem jezdnym. 

 
Pytanie nr 9 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 25 dni roboczych?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści proponowany termin realizacji. 

 
Pytanie nr 10 (dot. części nr 2 sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje wysokości w zakresie: 49-79 cm – 74-104 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z elektryczną regulacji wysokości w proponowanym 

zakresie. 

 

 


