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Wrocław, dnia 22.04.2015r.
Do wszystkich Oferentów postępowania nr 14/TRSN/DCZP/2015
Dot. zapytania ofertowego na: „transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o.o.”
Wyjaśnienie nr 2 treści ZO
Pytanie nr 1
Czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty w której wiek pojazdów przekracza ustaloną w SIWZ
Par II pkt 7 wartość graniczną 5lat? W tym przypadku jedyną jednostką spełniającą to kryterium jest
Wrocławskie Pogotowie Ratunkowe.
Odpowiedź na zapytanie
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w której wiek pojazdów przekracza wartość graniczną 5
lat.
Pytanie nr 2
Interesuje nas również czy dopuszczają Państwo możliwość korzystania z innych środków łączności między
zespołami ratunkowymi a dyspozytorem poza łącznością radiową?
Nasze kilkuletnie doświadczenia z łącznością radiową pokazały, że nie zawsze się ona sprawdza w terenie
zabudowanym - w aglomeracji miejskiej przez co nasza firma zrezygnowała z łączności radiowej na rzecz
łączności telefonii komórkowej. Zatem Czy warunek zawarty w SIWZ par. II pkt 7 dotyczący środków
łączności mówiący o łączności radiowej jest konieczny czy dopuszczają Państwo inne środki łączności poza
łącznością radiową?
Odpowiedź na zapytanie
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z innych środków łączności między zespołami ratunkowymi
a dyspozytorem poza łącznością radiową.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść ZO:
Było:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2015 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o., 50-226
Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat, lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , bądź faksem na numer: 519-134-307/ 717575970 z dopiskiem:
„Transport sanitarny”.
Jest:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2015 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o., 50-226
Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat, lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , bądź faksem na numer: 519-134-307/ 717575970 z dopiskiem:
„Transport sanitarny”.

