
Pytania do Zapytania Ofertowego  08/01/2019/EFS   

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści dostawę koncentratora tlenu przez firmę kurierską i zrezygnuje z 

przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi koncentratora tlenu? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 1 

Tak, dopuszczamy taką możliwość. 

 

Pytanie nr 2 

Czy rozpakowanie, zainstalowanie sprzętu i przeszkolenie dotyczy również materacy 

przeciwodleżynowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Nie ma takiej  konieczności. Materace mogą być również przysłane kurierem. 

 

Pytania z dnia 28.01.2019 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z elementów drewnianych oraz dwóch płyt 

pilśniowych (gr. 9 mm każda) między którymi znajdują się siłowniki elektryczne (zakryte, co zwiększa 

estetyczność łóżka). 

Odpowiedź: Tak dopuszczamy 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi bez dodatkowych nakładek podnoszących ich wysokość? 

 

Odpowiedź:  Nie, nie dopuszczamy. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia zależy nam na tych nakładkach. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami chroniącymi do wysokości 37 cm? 

 

Odpowiedź: Nie , nie dopuszczamy. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia zależy nam na wyższych barierkach 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o maksymalnej wadze użytkownika uzależnionej od wyposażenia dodatkowego 

łóżka (max. obciążenie łóżka: użytkownik + wyposażenie dodatkowe 185 kg)? 

 



Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: Niestety nie możemy wydłużyć terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni.  

Możemy wydłużyć go maksymalnie do 28.02.2019r. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z stalowych profili oraz ocynkowanej blachy z blatem 

wykonanym z płyty tworzywowej typu hpl? 

 

Odpowiedź:  Tak , dopuszczamy pod warunkiem iż taka szafka może być poddawana dezynfekcji. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową gdzie powierzchnie metalowe lakierowane są proszkowo w kolorze 

białym lub szarym, a blat jest w kolorze bukowym (takim samym jak elementy drewnopodobne w łóżku)? 

 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 400 x 430 x 810 mm? 

 

Odpowiedź: Tak dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dokona pomniejszenie kar umownych wskazanych we wzorze umowy? 

 

Odpowiedź: Nie , nie zamierzamy pomniejszać kar bowiem zależy nam na czasie w związku z 

realizacją projektu unijnego. 


