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SPSSZ – V / 196 / 2016

Wg rozdzielnika

Dot.  Dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  rehabilitacyjnego  na  działalność  DDOM  w  Szpitalu 
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, Nr sprawy 492/4-8/2016

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego powyższego postępowania.
Pytanie 1 
dot. części 20 – Stół rehabilitacyjny 
Czy Zamawiający dopuści stół  o wymiarach (dł.  x szer.)  190 x 66cm, z regulacją zagłówka w 
zakresie -85/+45 stopni?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
dot. części 21 – Stół rehabilitacyjny 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka w zakresie -85/+35 stopni o wymiarach (dł. x 
szer.) 190 x 66cm, z regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm z regulowana częścią pod nogi do 
pozycji siedzącej: 70 stopni.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
dot. części 23 – Tor do nauki chodzenia z przeszkodami
Czy Zamawiający dopuści tor o regulacji wysokości 71-104 cm, regulacją rozstawu poręczy 35-88 
cm oraz rozstawem przeszkód co 40 cm?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4
dot. części 15 – Schody na nauki chodzenia
Czy  Zamawiający  dopuści  schody  o  długości  2160mm,  szerokości  720mm  wysokość  poręczy 
600-1000mm, rozstaw poręczy 560-860mm?
Odpowiedź: Tak

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści balkonik kroczący o regulacji wysokości 80-96 cm?
Odpowiedź: Tak
Poz. 3
Proszę o doprecyzowanie które wymiary oznaczają wysokość, szerokość i długość klina. Poniżej 
przedstawiam rysunek klina z zaznaczonymi wymiarami:
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Odpowiedź: dł. 40, szer. 50,wys. 20 cm.

dł. 50, szer. 60,wys. 20 cm.
dł. 60, szer. 80,wys. 30 cm.

Poz. 5
Czy Zamawiający dopuści 3- częściowe lustro korekcyjne o konstrukcji wykonanej ze stali?
Czy Zamawiający dopuści 3- częściowe lustro korekcyjne o wysokości całkowitej 204,4 cm?
Czy Zamawiający dopuści 3- częściowe lustro korekcyjne o wadze 45 kg?
Odpowiedź: Tak

Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści ławkę gimnastyczną o długości 2,5 m, szerokości 0,22 m, wysokości 0,3 
m?
Odpowiedź: Tak

Poz. 11
Czy Zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną w kolorze zielonym?
Odpowiedź: Tak

Poz. 12
Czy Zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Tak

Poz. 13
Czy Zamawiający dopuści rower treningowy poziomy o ciężarze koła zamachowego 10 kg?
Odpowiedź: Tak

Poz. 14
Czy Zamawiający dopuści rower treningowy pionowy o ciężarze koła zamachowego 8 kg?
Odpowiedź: Nie

Poz. 15
Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia z pochylnią o następujących wymiarach:
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Długość 3550 mm,
Szerokość 900 mm, 
Wysokość pochwytów: 630-1150 mm,
Rozstaw pochwytów: 350-630 mm,
Wejście 4 stopniowe o wysokości 100 mm,
Zejście: pochylnia o długości 1800 mm.
Odpowiedź: Tak

Poz. 16
Czy Zamawiający dopuści schody do nauki chodzenia z pochylnią o następujących wymiarach:
Długość 3300 mm,
Szerokość 750 mm, 
Wysokość pochwytów: 600-1000 mm,
Rozstaw pochwytów: 340-700 mm,
Wejście 4 stopniowe o wysokości 100 mm,
Zejście: pochylnia o długości 1800 mm.
Odpowiedź: Nie

Poz. 17
Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z dwoma niezależnymi kanałami?
Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z ekranem dotykowym o rozmiarze 4,3”?
Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z sondą 40 mW/660 nm?
Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z aplikatorem prysznicowym 5XR40mW + 
4xIR160mW?
Odpowiedź: Pytanie 1 Tak, pozostałe Nie.

Poz. 18
Czy Zamawiający aparat do elektroterapii z ekranem dotykowym o rozmiarze 4,3”?
Czy Zamawiający aparat do elektroterapii bez akumulatora?
Odpowiedź: Nie

Poz. 19
Czy Zamawiający aparat do ultradźwięków z ekranem dotykowym o rozmiarze 4,3”?
Czy Zamawiający aparat do ultradźwięków z głowicą 1,33 cm2 1/3,3 MHz?
Czy Zamawiający aparat do ultradźwięków z głowicą 5 cm2 1/3,3 MHz?
Odpowiedź: Pytanie 1 Nie, pozostałe Tak.

Poz. 20.
Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o poniższych parametrach:
Długość 203 cm,
Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 45-95 cm,
Szerokość: 70 cm,
Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80/+45 stopni,
Waga: 55 kg,
Maksymalne obciążenie: 200 kg, 
Układ jezdny,
Tapicerka standardowa – skóra ekologiczna odporna na ścieranie
Odpowiedź: Tak
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Poz. 21.
Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o poniższych parametrach:
Długość 203 cm,
Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 45-95 cm,
Szerokość: 70 cm,
Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80/+45 stopni,
Regulowana część tylna do pozycji fotela: 85 stopni,
Regulowany kąt części środkowej (Pivot): 25 stopni,
Waga: 55 kg,
Maksymalne obciążenie: 200 kg, 
Układ jezdny,
Tapicerka standardowa – skóra ekologiczna odporna na ścieranie
Układ jezdny
Podłokietniki
Odpowiedź: Tak

Poz. 22
Proszę o doprecyzowanie czy tablica do ćwiczeń manualnych dłoni jest wymagana z oporem, czy 
bez oporu?
Odpowiedź: Tablica z oporem
Czy Zamawiający dopuści tablicę o wymiarach 73x53 cm?
Czy Zamawiający dopuści tablicę o regulacji wysokości w zakresie 40-63 cm?
Czy Zamawiający dopuści tablicę wyposażoną w cztery obciążniki o wadze 25 dkg?
Odpowiedź: Tak

Poz. 23
Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia z przeszkodami o regulacji wysokości 63-115 
cm?
Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia z przeszkodami o rozstawie poręczy 35-75 cm?
Czy Zamawiający dopuści tor do nauki chodzenia z regulacją przeszkód na wysokości 7 cm, 1,5 
cm, 16 cm, 20,5 cm, 25 cm?
Odpowiedź: Tak

Jednocześnie zmienia się termin składania ofert na dzień 02.09.2016 r. 

 

……………………………………………………….
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