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Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia   
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NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
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Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój” 

Numer sprawy 38/ZP/2019                                                
DZP/504/2019 

 Zgorzelec, dnia 08.10.2019r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C z 
wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego WS-SPZOZ w Zgorzelcu 

 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 07.10.2019r. pismo 

znak: DZP/503/2019, która otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia określony przez Wykonawcę, jak niżej: 
„Krzesełko płozowe 

Wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją. 

System płozowy do transportu pacjenta po schodach. 

Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. 

Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze 

Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. 

Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. 

4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°. 

Uchylne rączki tylne. 

Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach. 

Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30°.    

Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm. 

Stabilizator głowy pacjenta. 

Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp 

pacjenta, o wymiarach 240x85 mm. 

Min. 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym. 

Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg. 

Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. 

Możliwość mycia ciśnieniowego 

Udźwig 227 kg”. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż dokumenty wymagane przez Zamawiającego jako potwierdzenie, iż  

oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

szczegółowo zostały wskazane w punkcie 7.6 SIWZ. 
 

Z uwagi na zmianę udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 07.10.2019r. pismo znak: 
DZP/503/2019 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 
1843) zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 11.10.2019r. do godz. 12:00, 

- NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 11.10.2019r. o godz. 12:30. 
 

Zamawiający zmienia SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie i publikuje zmienione 
dokumenty na swojej stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl         
 

Z poważaniem 
 

            Z upoważnienia Dyrektora 
 

               Agnieszka Horodecka 
                  Kierownik Działu 
              Zamówień Publicznych   
                      i Zaopatrzenia 
         
 

 
Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 

2)  A/a 
 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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