Jakubów, dnia 4 lutego 2020 roku
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w postępowaniu
w trybie zapytania ofertowego z dnia 28 stycznia 2020 roku na „Budowa elementów siłowni
plenerowej, strefy relaksu w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności
w Jakubowie”
Pytanie 1
„W związku z odmową dopuszczenia zmian konstrukcyjnych urządzenia wyciskanie siedząc+ wyciąg
górny dla niepełnosprawnych Wykonawca informuje, iż wymagane rozwiązanie posiada niewłaściwą
ergonomię i zastosowana konstrukcja uniemożliwia niepełnosprawnej osobie, poruszającej się na
wózku inwalidzkim, zsunięcie się z tego wózka i przesunięcie na siedzisko, gdyż z dwóch stron
siodełko ograniczone jest poręczami. Wykonawca zatem zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający
zaakceptowałby urządzenie wyciskanie siedząc+ wyciąg górny z poręczą tylko z jednej strony, aby
osoby niepełnosprawne mogły bezpiecznie korzystać z tego urządzenia?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zmianę urządzenia wyciskanie siedząc+ wyciąg górny z poręczą
tylko z jednej strony, aby osoby niepełnosprawne mogły bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, jeżeli
zaproponowane przez Oferenta urządzenie jest certyfikowane oraz wpływa na te same partie
mięśniowe, które opisano w zapytaniu ofertowym.
Pytanie 2
„W nawiązaniu do poprzedniego zapytania Zamawiający informuje iż w wymaganym urządzeniu
wyciskanie siedząc + wyciąg górny dla niepełnosprawnych zaproponowane rozwiązanie technologiczne
jest niekorzystne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, gdyż
korzystanie z niego będzie wymagało pomocy osoby trzeciej, aby przemieścić się na siodełko. W
przypadku próby samodzielnego przemieszczenia się osoba niepełnosprawna narażona jest na duże
niebezpieczeństwo - ewentualnie poślizgnięcie, przewrócenie wózka, albo nawet kradzież wózka
inwalidzkiego jak osoba będzie korzystać z urządzenie i będzie unieruchomiona. Co więcej wymagane
urządzenie jest dostosowane również do osób pełnosprawnych przez co te osoby mogą zajmować to
urządzenie nie dopuszczając tym samym osób niepełnosprawnych, dla których przewidziane jest tylko
jedno urządzenie na owej siłowni. Najlepszym, najwygodniejszym oraz powszechnie stosowanym
rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych jest urządzenie do którego mogą bezproblemowo podjechać
wózkiem i ćwiczyć bez ewentualnego przemieszczania się. Ponadto wymagane urządzenie ma za
zadanie ćwiczyć górne partie mięśni dlatego typ siedziska nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.
Bardzo prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zmianę urządzenia wyciskanie siedząc + wyciąg górny
z poręczą tylko z jednej strony, aby osoby niepełnosprawne mogły bezpiecznie korzystać
z tego urządzenia, jeżeli zaproponowane przez Oferenta urządzenie jest certyfikowane oraz wpływa
na te same partie mięśniowe, które opisano w zapytaniu ofertowym.
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