Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu
DZP-RJ-TP.014.2021
Poznań, 12 listopad 2021 r.
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
/strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu”.
Zamawiający informuje,

że

zostały złożone

pytania

do

treści

SWZ dotyczącej

ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące
dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:
Dotyczy Części 2 – Krzesła kardiologicznego
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko
kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:


Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,



Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach



Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego
na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane



Nośność krzesełka 180 kg



Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)



Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm



Przednie koła skrętne



Hamulec na kołach przednich,



Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach



Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka



Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie



3 pasy bezpieczeństwa



Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne



Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
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Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka
Waga bez akcesoriów ok 13 kg
Przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza krzesła kardiologicznego z systemem trakcyjnym.

Pytanie 2:
Dotyczy SWZ
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy nie doszło do omyłki w terminie
składania ofert? Wskazany w SWZ termin złożenia oferty 17.10.2021 r. jest inny, niż termin 17.11.2021
r. wskazany na platformie OpenNexus.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w rozdziale 21 „Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia
ofert.” pkt. 1 i 3 doszło do omyłki polegającej na błędnym wpisaniu miesiąca w dacie terminu
składania i otwarcia ofert. Prawidłowa data składania i otwarcia ofert to:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17.11.2021 r. do godz. 10:00
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie ofert.
Zarówno na stronie prowadzonego postępowania oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP
00262902/01 z dnia 2021-11-09 daty są prawidłowe. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany
treści SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 3:
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydłużenie
terminu dostawy do 60 dni? Wymagany obecnie termin 10 dni jest zbyt krótki na dostawę wymaganej
w zamówieniu ilości urządzeń medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.
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