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Poznań, 6 maja 2021 r.

II_WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
oraz
powiadomienie o zmianie SWZ
Dotyczy: Zakupu i montażu podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami (poruszającymi się na wózkach)
jak i dla matek z dziećmi – znak sprawy SzW/5/2022.
Zamawiający, Szpitale Wielkopolski, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) (zwanej dalej: ustawa Pzp), udostępnia poniżej
treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Czy zamawiający przygotuje przed schodami (na dole) fundament pod słupki mocujące torowisko
platformy?
Odpowiedź:
Ewentualne prace jak zapytanie, w dostosowaniu do urządzenia Wykonawcy – po jego stronie.
Pytanie nr 2: Orientacyjnie jaką długość będzie miał wykop doprowadzający zasilanie do platformy?
Odpowiedź:
Orientacyjnie 25mb pomiędzy rozdzielnią P2-KD, a potencjalnym miejscem napędu na dole ciągu schodów.
Pytanie nr 3: Czy termin wykonania 8 tygodni dotyczy zakończenia montażu, czy też w podanym terminie ma zostać
również przeprowadzony odbiór UDT? UDT na odbiór ma ustawowo 30 dni, wliczenie tego terminu w czas realizacji
znacząco zmniejsza czas na wyprodukowanie i zamontowanie urządzenia.
Odpowiedź:
Terminy określone w postępowaniu opiewają na wszelkie niezbędne czynności dla gotowości przedmiotu
postępowania do użytkowania, a więc i odbiory UDT.
Pytanie nr 4: Proszę o potwierdzenie, że platforma ma służyć jedynie do przewozu osób niepełnosprawnych a
wózkach: taki zapis znajduje się w dokumentacji urządzenia.
Odpowiedź:
Produkt oferowany winien w swej specyfikacji zapewniać minimum taką funkcjonalność.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu
zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) oraz w załączniku Nr 4 do SWZ
– Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ww. zmodyfikowane
dokumenty nadając im następujące nazwy:
– II_Zmodyfikowana_SWZ
− Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.
Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Zmodyfikowane dokumenty są wiążące dla wszystkich.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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