
 

 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

 ul. Fryderyka Szopena 1  

35-055 Rzeszów tel. 17 865 20 94  

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/ 

 biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 

Dotyczy: Dostawę sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w 

Całodobowym Domu Opieki w Mielcu , ul. Partyzantów 21 – wydatkowanie środków publicznych w ramach 

realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie 

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

POWIADOMIENIE O ZMIANACH 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający w poz 1. Wózek transportowo-kąpielowy z regulacją wysokości, może  

wyjaśnić jakiej blokady kół, wymaga Zamawiający? W opisie parametrów, są dwa 

wykluczające się wymagania: 

- koła z indywidualną blokadą 

- mechanizm centralnego blokowania kół jezdnych. 

 

Odpowiedź 1: 

Wózek ma posiadać centralny system blokowania kół jezdnych. 

Ponadto Zamawiający informuję że usuwa z opisu zapis regulacja elektryczna, wózek 

ma posiadać regulację wysokości. Zamawiający dopuszcza również wagę wózka w 

zakresie 65-85 kg 

 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający w poz. 4. Stołek prysznicowy rehabilitacyjny, może wyjaśnić wymóg: 

Zakres podnoszenia 81,1 – 201,5 cm +/- 1 cm ? Prawdopodobnie jest to błędnie wklejony 

parametr. 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający informuję, że omyłkowo podał w/w zakres podnoszenia i parametr ten należy 

usunąć.  

Pytanie 3: 
 

Czy Zamawiający w poz. 4. Stołek prysznicowy rehabilitacyjny, dopuści stołek prysznicowy o 

wymiarach siedziska 49 - 29 cm? Oferowany stołek spełnia wszystkie pozostałe wymagania 

Zamawiającego. 
 

Odpowiedz 3: 

Zamawiający dopuszcza w/w zaoferowane parametry. 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/


 

UWAGA 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

BYŁO: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w 

Sekretariacie w terminie do dnia 29.09.2022r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem 

emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 29.09.2022r. o godzinie 10.02 

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w 

Sekretariacie w terminie do dnia 04.10.2022r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem 

emaila. Otwarcie nastąpi w dniu 04.10.2022r. o godzinie 10.02 


