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Poznań, dnia 10.11.2020 r. 

 

      Dotyczy postępowania na: Dostawa 14 ambulansów drogowych dla 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę 

ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. 

Źródło współfinansowania: Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa 

COVID-19 w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 9.1. 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 

Znak sprawy: DZ-I-O.272.1.2020 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), w związku z odpowiedziami z dnia 06.11.2020 r. na pytania Wykonawców, zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i koryguje ww. odpowiedzi w następujący  

sposób: 

1. Pytanie Wykonawcy do wyjaśnień i modyfikacji zapisów SIWZ z dnia 06.11.2020 r. – 

pytanie nr 59 

„Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 59.  

Zamawiający swoją odpowiedzią dopuszcza tylko i wyłącznie ambulanse wyprodukowane  

w 2020 roku eliminując ambulanse wyprodukowane np. w styczniu 2021 roku.  

Prosimy o dopuszczenie ambulansów wyprodukowanych w 2021 roku.” 

 

Zamiast odpowiedzi na pytanie nr 59 w brzmieniu:  

„Zamawiający oczekuje oferty ambulansu wyprodukowanego w 2020 roku.” 

 

Zamawiający koryguje powyższą treść odpowiedzi w następujący sposób: 

„Zamawiający oczekuje oferty ambulansu wyprodukowanego w roku 2020 r. lub 2021 r.. ” 
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Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy 

składaniu ofert.   

 Zamawiający przypomina również, iż zgodnie z informacją z dnia 

02.11.2020r. zawartą na stronie internetowej, Zamawiający dokonał zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

Było: 

10.11.2020r. godz. 08.00 (składanie ofert); 

10.11.2020r. godz. 11.00 (otwarcie ofert) 

Jest: 

24.11.2020r. godz. 08.00 (składanie ofert); 

24.11.2020r. godz. 11.00 (otwarcie ofert). 

 

Zatwierdził: 

    Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                          /-/ 

                      Paulina Stochniałek 

 


