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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 
 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:  

„Dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych oraz wyposażenie sal 
rehabilitacji i integracji sensorycznej” 

 (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 571148-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.) 

 
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 
2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz 
wyjaśnieniami:  
 
Niniejszym proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
Dotyczy części I, poz. 17 i 19:  
Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej 
grupy kozetek lekarskich, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia, 
zawartych w podanym pakiecie pod względem zastosowania terapeutycznego, przeglądów i 
konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz wartości materialnej 
wyodrębni pozycję nr 17 i 19, tj. kozetek lekarskich z części nr I  
do oddzielnego pakietu?   
Pozwoli to Zamawiającemu na porównanie kozetek lekarskich o najwyższej jakości, trwałości, 
najnowocześniejszej koncepcji i tendencji w rehabilitacji narządu ruchu oraz wieloletniego (30-
letniego) doświadczenia w przedmiotowym zakresie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Dotyczy części I, poz. 17 i 19: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drewnianych kozetek lekarskich  
o wymiarach 187 x 66cm o wysokości 70cm, z trzystopniowa regulacją części zagłówka  
w zakresie 0/ +35 stopni?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Dotyczy części I, poz. 17 i 19: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie drewnianych kozetek lekarskich bez stopek 
antypoślizgowych?   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
 
Dotyczy części II, poz. 1: 
Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej 
grupy stołów rehabilitacyjnych, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów 
zamówienia, zawartych w podanym pakiecie pod względem zastosowania terapeutycznego, 
przeglądów i konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz wartości 
materialnej wyodrębni pozycję nr 1, tj. stół rehabilitacyjny BOBATH z części nr II, do oddzielnego 
pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na porównanie stołów o najwyższej jakości, trwałości, 
najnowocześniejszej koncepcji i tendencji w rehabilitacji narządu ruchu oraz wieloletniego (30-
letniego) doświadczenia w przedmiotowym zakresie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Dot. część II, poz. 1:  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego BOBATH  
o maksymalnym obciążeniu do 150kg, wyposażonego w m.in. pilot nożny? Zgodnie  
z naszym doświadczeniem, jako producenta stołów rehabilitacyjnych stwierdzamy,  
że takie obciążenie jest wystarczające do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych na 
wskazanym stole.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego BOBATH o maksymalnym 
obciążeniu do 150kg 
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Dot. część II, poz. 1:  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego BOBATH  
o elektrycznej regulacji wysokości w nieznacznie innym zakresie, tj. 52 – 95cm, który nie 
wpływa w żaden sposób na jakość ani skuteczność przeprowadzanych zabiegów 
rehabilitacyjnych, ani też na bezpieczeństwo pacjenta?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 

 

Ponadto Zamawiający Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 
2018 – dalej ustawa Pzp), dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 

- SIWZ cz. III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) poprzez dodanie zarówno do cz. I jak i II 
następującego zapisu: 

Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach o (+, -, ) 5% dla całego asortymentu objętego 
niniejszym zamówieniem.  

 

Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ. 

 

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostanie zamieszczony aktualny załącznik SIWZ cz. III. Opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) na stronie internetowej Zamawiającego.  

 


