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NZ/847/2022       Jelenia Góra, dnia  12.08.2022 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

Dot.: ZAKUP 2 AMBULANSÓW RATUNKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/19/07/2022 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 

NUMER OGŁOSZENIA  2022/S 141-402939 Z DNIA 25.07.2022 R. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

ZESTAW 1 

Pytanie 1. Nosze Główne 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw transportowy (nosze + transporter) 

renomowanego producenta, firmy STRYKER, o następujących parametrach technicznych: 

NOSZE GŁÓWNE 

STRYKER USA – model 6100 M1 

• Wykonane z materiału odpornego na korozję 

• Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod 

materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. 

• Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji 

zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 

• Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni. 

• Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie 

w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. 

• Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji 

węszącej 

• Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio 

do ramy noszy. 

• Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie 

wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi 

i płynów, odporny na środki dezynfekujące. 

• Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. 

• Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. 

• Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. 

• Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed 

uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na 

transporterze. 
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• Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na 

ekstremalne przeciążenia) 

• Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. 

• Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. 

• Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. 

• Obciążenie dopuszczalne 227 kg 

• Waga oferowanych noszy 20 kg zgodny z normą PN EN1865 

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH 

STRYKER USA – model 6100 M1 

• Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i 

wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne, wprowadzenie/wyprowadzenie 

noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. 

• Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; 

• Regulacja wysokości w 7 poziomach. 

• Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach 

pochylenia 

• Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. 

• Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. 

• Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną 

osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera  

• Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. 

• 4 główne uchwyty transportera 

• Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania 

goleni 

• Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na 

ekstremalne przeciążenia) 

• Przyciski blokady goleni kodowane kolorami 

• Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. 

• Wykonany z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. 

• Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg. 

• Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. 

• Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę 

notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy 

dostawie. 

• Waga transportera 35.05 kg. Waga transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 

kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami norm równoważnych dla PN EN 

1789:2007+A2:2014 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym 

zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dokumenty zostaną dostarczone 

przy dostawie. 
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• Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – zostanie 

dostarczona przy dostawie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że deklaracja zgodności, stanowiąca 

jeden z przedmiotowych środków dowodowych, musi być dołączona do oferty. 

 

Pytanie 2 

Pytania dodatkowe: 

1.Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga dostarczenia transportera wyposażonego 

w dodatkowe uchylne uchwyty transportera po stronie wezgłowia, ułatwiające unoszenie noszy i 

posiadających niezależną zdublowaną cięgnie rozblokowującą składanie i rozkładanie goleni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzesełko kardiologiczne renomowanego 

producenta firmy Stryker, o następujących parametrach technicznych:  

• Marka Stryker, model 6252  

• Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją  

• Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach  

• Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o 

wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające 

dezynfekcję  

• Możliwość złożenia do transportu w ambulansie  

• Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach  

• Wyposażone 4 koła o szerokości 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°  

• Średnica tylnych kół 120 mm  

• Średnica przednich kół 100 mm  

• Min 2 hamulce na tylnych kołach  

• Uchylne rączki tylne, blokowane  

• Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach  

• Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka ≥ 30˚  

• Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm  

• Stabilizator głowy pacjenta  

• Podnóżek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm  

• 3 pasy poprzeczne  

• Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym 14.9 kg  

• Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 3 

1. Dot. zał. Nr 1 pkt. I.5. oraz I.6. 

Prosimy o dopuszczenie ambulansu w którym drzwi przesuwne prawe oraz lewe wyposażone 

są w manualny system domykania drzwi. Opóźnienia w dostawach  pojazdów bazowych 

wyposażonych w elektryczny system domykania drzwi przesuwnych są tożsame z brakiem 

możliwości dostawy ambulansów w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza manualny system domykania drzwi. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania ambulansów typu „B”, Zamawiający 

będzie wykorzystywał pojazdy do transportu maksymalnie 4 osób ( w tym pacjent w pozycji 

leżącej).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

3. Prosimy o dopuszczenie zestawu naprawczego zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego. 

Zobowiązujemy się dostarczyć koło zapasowe „luzem” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

4. Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego, montowanego w p. medycznym bez funkcji 

wyświetlania oraz regulacji temperatury w termoboxie. Oferowana przez nas szuflada do 

podgrzewania płynów infuzyjnych posiada zintegrowany panel sterujący temperaturą z 

wbudowanym wyświetlaczem. Nadmieniamy, ze szuflada znajduje się w zasięgu wzroku 

personelu medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

5. Prosimy o dopuszczenie systemu mocowania wyposażenia medycznego (defibrylator, 

respirator, pompa infuzyjna), składającego się z dwóch poziomych szyn z zainstalowanymi 

trzema płytami. Miejsce mocowania ssaka przenośnego znajduje się przy fotelu u wezgłowia 

noszy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

6. Prosimy o dopuszczenie instalacji tlenowej w której jest możliwość zasilania gniazd z jednej 

lub obu butli jednocześnie pod warunkiem, że obie butle znajdują się w układzie. Umożliwi 

to wyeliminowanie przełącznika butla/butla a tym samym obniżenie kosztów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów spełniających wymogi normy PN EN 

1789+A2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania 

aktualnej normy PN-EN 1789+A2 lub normy równoważnej w zakresie odpowiednim do 

niniejszego postępowania. 
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8. Zgodnie z punktem 4.5.9 obowiązującej normy PN EN 1789+A2  „wszystkie  osoby i 

elementy, np. wyroby medyczne, wyposażenie i przedmioty normalnie przewożone w 

ambulansie drogowym, powinny być przytwierdzone, zainstalowane lub spakowane tak, aby 

nie stały się pociskiem , gdy poddawane są przyspieszeniom/ hamowaniom o wartości 10g w 

kierunkach do przodu, do tyłu , w lewo, w prawo  i pionowo.”  Z powyższego wynika, że 

każdy element zaoferowanych ambulansów winien być przebadany w teście dynamicznym 

oferowanej marki i modelu ambulansu. 

Wnosimy o potwierdzenie wymogu w postaci załączenia do oferty sprawozdania z badań 

dynamicznych na 10 g dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z 

wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 1789 + A2 : 2015. Dokument 

wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą. 

Nadmieniamy, że jest to jedyny dokument, który umożliwi  Zamawiającemu dokonać 

podstawowej weryfikacji, czy oferowany ambulans faktycznie został poddany pozytywnie 

przeprowadzonym testom zderzeniowym, czy jest bezpieczny. 

Ponad wszelką wątpliwość w szeroko rozumianym interesie Zamawiającego jest zakup 

ambulansów bezpiecznych, wykonanych zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnych z 

uzyskanym świadectwem homologacji oraz Dyrektywą 2007/46/WE.  

W związku z tym wnosimy o potwierdzenie wymogu  załączenia  do oferty sprawozdania z 

badań dynamicznych na 10 g dotyczącego typu ambulansu będącego przedmiotem oferty (w 

tym rysunki i schematy oferowanej zabudowy medycznej, rzut każdej ściany) zgodnie z 

wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 1789 + A2. Dokumenty 

wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą. Z dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, że badania dynamiczne oferowanych rozwiązań wykonane zostały 

na zaoferowanej marce i modelu ambulansu. 

Odpowiedź:  

W SWZ w punkcie 9.2 Przedmiotowe środki dowodowe- dodaje się podpunkt 5): 

5) sprawozdanie z badań dynamicznych na 10 g dotyczącego typu ambulansu 

będącego przedmiotem oferty (w tym rysunki i schematy oferowanej zabudowy 

medycznej, rzut każdej ściany) zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy 

Europejskiej PN EN 1789 + A2. Dokumenty wystawione przez niezależną 

notyfikowaną jednostkę badawczą. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 

badania dynamiczne oferowanych rozwiązań wykonane zostały na zaoferowanej 

marce i modelu ambulansu. 

9. Wnosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty  aktualnej całopojazdowej  

homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i 

podstawowego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. 

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów 

wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu 
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WE pojazdu podstawowego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu 

skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu 

podstawowego i skompletowanego. Numery homologacji  pojazdu podstawowego i 

skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się 

z 4 sekcji informujących o: 

• państwie członkowskim wydającym homologację 

• numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami 

wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji; 

• czterocyfrowym numerze porządkowym; 

• dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. 

Numer homologacji oferowanego pojazdu podstawowego musi być zbieżny z numerem 

homologacji oferowanego pojazdu skompletowanego i odpowiadać  oferowanemu 

pojazdowi.  

Prosimy o potwierdzenie, że w/w dokumenty winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Prosimy  o potwierdzenie, że w ofercie należy podać numer homologacji pojazdu bazowego 

i pojazdu skompletowanego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dokumenty muszą być zgodne z aktualnie obowiązującym 

prawem oraz, że Wykonawca winien podać homologację pojazdu bazowego oraz pojazdu 

skompletowanego. Dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą jako dokument 

przedmiotowy. Zamawiający nie wymaga zaoferowania ambulansu typu C. Zamawiający 

dopuszcza wyżej wymieniony ambulans. 

W SWZ w punkt 9.2 Przedmiotowe środki dowodowe dodaje się podpunkt 6) 

6) aktualna całopojazdowa homologacja typu WE w zakresie oferowanego pojazdu 

 

ZESTAW 4 

Dotyczy: RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności powszechnie stosowany 

respirator transportowy z trybem CPAP regulowanym w zakresie 0-20 cmH2O nie wymagającym do 

tego posiadania zintegrowanego przepływomierza o zakresie regulacji przepływu min. 1-35 l/min ? 

W oferowanym przez nas respiratorze poziom CPAP równoważony jest za pomocą zmiennego 

natężenia przepływu (niezależnego od użytkownika) a wartości ciśnienia ustalane są zgodnie z 

ustawieniami zadanymi przez użytkownika przy wykorzystaniu odpowiedniego, umieszczonego na 

przednim panelu respiratora pokrętła w zakresie od 0-20 cmH2O. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

konstrukcyjnemu ciśnienie, które jest zależne od współpracy pacjenta oraz oparu dróg oddechowych 

utrzymywane jest na zadanym poziomie bez konieczności manualnej zmiany przepływu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy: KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesełka kardiologicznego posiadającego 1 parę 

składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy: SSAK ELEKTRYCZNY 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka elektrycznego o wadze około 4,7 kg wraz ze 

słojem 1l przystosowanym do wkładów jednorazowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

ZESTAW 5 

Dotyczy Część III : 

Respirator reanimacyjno –  transportowy  

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści respirator renomowanego  

europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A o poniższych parametrach: 

• Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy                    EN 

794-3 

• Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora 

• Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek 

• Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg 

• Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora 

• Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV 

• Tryb wentylacji wspomaganej SIMV 

• Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości 

oddechowej przez użytkownika 

• Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta 

• Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu 

wentylacji 

• System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku 

chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta 

• Wyposażony w wbudowany manometr analogowy i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa 

regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar 

• Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  ok 60 % 

• Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej 

• Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min 

• Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml 

• Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min. 

• Waga respiratora ok. 1.1 kg 

• Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie 
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• Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, 

wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm  

autotestu 

• Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator 

transportowy 

• Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min 

• Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 

• Temperatura pracy w zakresie od:  -18°C do + 60°C 

 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

Deska ortopedyczna dla dorosłych: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści deskę ortopedyczną 

wyposażoną w 14 uchwytów na obwodzie o szerokości 42 cm, spełniającą pozostałe wymagania 

OPZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści deskę ortopedyczną 

wyposażoną w 14 uchwytów na obwodzie o wadze 10 kg spełniającą pozostałe wymagania OPZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Nosze płachtowe: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze płachtowe 

europejskiego producenta,  wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału                

Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy, 8 uchwytów do 

przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta, rozmiar 200 cm x 80 cm, udźwig 150 kg, waga 

ok 1,5 kg, nosze są wykorzystywane w wielu pogotowiach w całej Polsce? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Ssak elektryczny: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści ssak przenośny model 

Accuvac Lite o wadze ok. 5,3 kg, spełniający pozostałe wymagania SWZ ? 

           Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Defibrylator :  

1. Czy w związku z ogłoszeniem postępowania o sygnaturze 2022/S 141-402939, Zamawiający 

dopuści na zasadzie równoważności defibrylator cenionego europejskiego producenta Corpuls 3 o 

następujących parametrach: 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

• Automatyczny test sprawności urządzenia podczas każdego uruchomienia, bez konieczności 

wykonywania dodatkowych czynności,  

• Zakresie energii dwufazowej nowoczesnej formy generującej niższe natężenia, tym samym 

zmniejszając ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń mięśnia sercowego, w zakresie od 2 do 200J z 43 

poziomami energii  

• Automatyczny wydruk po każdej defibrylacji, bez konieczności wykonywania dodatkowych 

czynności  

• Stymulacji przezskórnej w zakresie od 0- 150 mA   

• Zakresie pomiaru tętna w zakresie od 25- 240 ud/ min  

• Pamięci urządzenie w formie karty CF  

• Automatycznym ładowaniu akumulatorów po wpięciu w mocowanie ścienne ambulansu, 

• Przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 6 

 

1. Czy Zamawiający dopuści ambulans z DMC powyżej 3,5t. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2.  Prosimy o informację, jaki przebieg roczny w samochodzie przewiduje Zamawiający.  

Odpowiedź:60 tysięcy kilometrów. 

 

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści dostawę ambulansu na kołach do swojej 

siedziby. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga systemu SWD PRM. 

Odpowiedź:Zamawiający, nie wymaga. 

 

ZESTAW 7 

 

1. Prosimy o podanie zakładanego rocznego przebiegu dla ambulansu. 

Odpowiedź:60 tysięcy kilometrów. 
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UWAGA ! zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą. 

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

Było: 

12.Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/642004 w terminie do dnia 25.08.2022 r.  do 

godziny 11:00.  

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1. 

3. Termin związania ofertą do dnia 22.11.2022 r.  

 

Jest: 

12.Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/642004 w terminie do dnia 29.08.2022 

r.  do godziny 11:00.  

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1. 

3. Termin związania ofertą do dnia 26.11.2022 r.  

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych 

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                         Dyrektor WCSKJ 
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