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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę karetki transportowei do przewozu pacjentów dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmyw dniu 31.0B,20t8r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie L: Czy Zamawiający wyrazi zgodęI aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj.
w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie właściwegomontażu
dodatkowego sprzętu, gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrażazgody,
Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga transportu fabrycznie nowego Ambulansu na lawecie czy
dopuszcza transport na kołach?
OdpowiedŹ: Zamawiający dopuszcza transport na kołach.
Pytanie 3= Czy Zamawiający wymaga Ambulansu wyposazonego w butlę tlenową 10 l i reduktora
o2?
OdpowiedŹ: Zamawiający wymaga ambulansu wyposazonego w centralną instalację tlenową z
uchwytem do mocowania min. 1 butli tlenowej o poj. 10l, minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu
AGA, monoblokowe typu Panelowego, przepływomierz tlenowy 0-15 l/min., do tego reduktor. Samej
butli nie chcemy.
Pytanie 4l Czy Zamawiający wymaga opon zimowych wyposazonych w felgi stalowe?
Wyjaśniamy,ze posiadanie kompletu kół zimowych znacznie poprawia zywotność:opon/ które nie są
co kilka miesięcy zdejmowane, felg - które nie są rysowane maszynami do zdejmowania opon, jak
równiez oszczędza czas - wymiana kompletu czterech kół jest zdecydowanie szybsza niż demontaz i
montaz czterech felg i opon.
Odpowiedź= Zamawiający wymaga, aby dwa komplety opon (letnie i zimowe) były na felgach.
Zaleznie od daty dostawy pojazdu, Zamawiający zdecyduje na jakim komplecie ma byĆ auto
dostarczone,

i nie

Poniewaz wyjaśnieniado SIWZ nie prowadzą do zmiany treściogłoszenia o zamówieniu
powodują koniecznościzwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający

nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert
r" pozostaje bez zmian.

- termin ten wyznaczony
Z poważaniem

na O7.09.2018

