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Parczew, 03.02.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2014(1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego służącego do 
rehabilitacji leczniczej dla pacjentów SPZOZ w Parczewie 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1. Dotyczy SIWZ Rozdział III. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia objętego 

postępowaniem do 30 dni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt 

medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, a proces jego produkcji 

może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z regulacją wysokości 

w zakresie 60-88cm co jest wystarczającym zakresem dla ułatwienia pracy rehabilitantów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości stołu rehabilitacyjnego w 

zakresie: dolna granica – 46cm-60cm, górna - 85cm-103cm. 

 

Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny, którego leże podzielone jest na 4 

segmenty + zagłówek  z opuszczanymi podłokietnikami? Proponowane rozwiązanie jest 

korzystniejsze gdyż umożliwia dodatkowo regulację części nożnej, co ze względu rehabilitacji jest 

bardzo przydatne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny, którego leże podzielone jest na 4 

segmenty + zagłówek  z opuszczanymi podłokietnikami. 

 

Pytanie 4. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny z regulacją zagłówka w zakresie      

-60 do +45? Parametr ujemny minimalnie odbiega od wymaganego ale jest wystarczający i nie 

ma potrzeby żeby zagłówek był regulowany w większym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny z regulacją zagłówka w zakresie: -60 do 

+45. 
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Pytanie 5. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o udźwigu 150kg? Podana waga 

jest wystarczająca. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o udźwigu maksymalnym stołu min. 

150kg -200kg. 

 

Pytanie 6. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny z tapicerką o odporności ściernia na 

poziomie 25 000 cykli? Oferowany parametr jest bardzo wysoki i nie odnosi się do zwykłego 

czyszczenia tapicerki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny z tapicerką o odporności ściernia min. 

25 000 cykli. 

 
Pytanie 7. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający regulację wysokości w zakresie 460 – 

850 mm? Oferowany dolny zakres (460 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego, 

natomiast górny (850 mm) będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania ze stołów  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości stołu rehabilitacyjnego w 

zakresie: dolna granica – 46cm-60cm, górna - 85cm-103cm. 

Pytanie 8. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny wyposażony w stopki zabezpieczające przed 

przesunięciem oraz dwa kółka ułatwiające przemieszczanie stołu? Oferowane rozwiązanie będzie 

praktyczne podczas codziennego korzystania ze stołów. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 9. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający leże 2-cześciowe, segment oparcia 

pleców (zagłówek) z możliwością regulacji, z otworem oddechowym oraz uchwytem na ręcznik 

jednorazowy? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania ze 

stołów. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający zagłówek regulowany w zakresie                                   

od -30
o
 do +85

o
? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania ze 

stołów. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny wyposażony w regulowane podłokietniki                                 

z możliwością odejmowania? Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 12. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający długość leża 1930 mm i szerokość leża 

610 mm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 13. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający udźwig maksymalny 160 kg? Oferowany 

parametr będzie wystarczający podczas codziennego korzystania ze stołów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o udźwigu maksymalnym stołu min. 

150kg-200kg. 

 
Pytanie 14. Dotyczy SIWZ Rozdział III 
Czy dla Zadania nr 3 - Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt.  Zamawiający wyrazi zgodę na 

dostawę urządzenia w terminie do 42 dni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin 

realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie 

zrealizować przedmiot umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do przetargu stół rehabilitacyjny 3 częściowy  

o następujących parametrach:   

Stoły rehabilitacyjne 3 częściowe znajdują, zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu 

i w pracowniach kinezyterapii. Stoły trzyczęściowe produkowane przez KINESIS, charakteryzują 

się stabilną konstrukcją stalową wyposażoną w łamanie PIVOTA regulowane ręcznie za pomocą 

korby. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny 

gazowej. 

Ten rodzaj stołu jego solidne wykonanie, będzie pomocny przy wykonywaniu grawitacyjnego 

drenażu limfatycznego w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym. 

Parametry techniczne: 

 Długość: 203cm 

 Wysokość  regulowana elektrycznie w zakresie 60-92cm 

 Szerokość: 70cm 

 Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45 ° 

 Regulacja kąta łamania leżyska za pomocą korby: 0° + 25 ° 

 Waga: 64kg 

 Maksymalne obciążenie: 150kg 

Wyposażenie dodatkowe: 

*system jezdny – cztery skrętne koła jednorazowe 

*uchwyt na ręczniki 

* podłokietniki 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny 3 częściowy o następujących 

parametrach: 

 Długość: 203cm 

 Wysokość  regulowana elektrycznie w zakresie 60-92cm 

 Szerokość: 70cm 

 Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45 ° 

 Regulacja kąta łamania leżyska za pomocą korby: 0° + 25 ° 

 Waga: 64kg 

 Maksymalne obciążenie: 150kg 

Pozostałe parametry wymienione w załączniku nr 2 Zadanie nr 3 zgodnie wymaganiami 

SIWZ. 
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Pytanie 16. Dotyczy Zadania nr 2 – fotel do ćwiczeń kończyn. 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, która dotyczy obciążników. 

Prosimy o sprecyzowanie czy opisane obciążniki będą służyć jako ciężarki montowane do fotela  

w celu zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia  czy jako obciążniki rzepowe na kończynę dolną 

lub górną . 

Chcę nadmienić, że na wyposażeniu w standarcie fotele  posiadają  ciężarki 2x2,5 kg i 4x1,25 kg.    

Odpowiedź: Obciążniki mają służyć jako ciężarki montowane do fotela. Zamawiający wymaga 

ilość i wagę ciężarków zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17. Dotyczy Zadania nr 3 – stół rehabilitacyjny do ćwiczeń – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stoły z elektryczną regulacją wysokości za pomocą 
ramy dostępnej z każdej części stołu w zakresie: 52-103cm z regulowanym zagłówkiem 
w zakresie: -70/+40° o udźwigu 150kg?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 52-
103cm, z regulowanym zagłówkiem w zakresie: -70/+40°, o udźwigu 150kg. 

 

 

Podpisał:        

      Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
    Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

           mgr Janusz Hordejuk 

 

 

 
 
 
 
 

 


