ZP/273/2019

Słupsk, dnia 12.04.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/273/2019 – „Dostawa ambulansu
i systemu do debriefingu do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku
w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb
kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej
w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16 z późn. zmianami).

Akademia Pomorska w Słupsku działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) modyfikuje następujące zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
I.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Było:
cz. 1
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
wykonał dostawę wraz z montażem co najmniej 2 symulatorów typu furgon.
Jest:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
wykonał dostawę wraz z montażem co najmniej 2 symulatorów ambulansu.
II.

że w okresie 3
- w tym okresie,

że w okresie 3
- w tym okresie,

Zalacznik_nr_2_czesc_1_symulator ambulansu
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu
zamówienia

Było:
Fabrycznie nowy symulator ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną wykonaną zgodnie z normą
PN EN 1789 lub równoważną, przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie ratownictwa
i transportu medycznego.
Zamawiający wymaga dostarczenia, wraz z ofertą, certyfikatu poświadczającego zgodność z w/w normą,
wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, dla ambulansu, którego nadwozie będzie bazą dla symulatora.
Jest:
Fabrycznie nowy symulator ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną wykonaną zgodnie z normą
PN EN 1789+A2:2015-01. lub równoważną, przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie
ratownictwa i transportu medycznego.
Zamawiający w trakcie procedury odbioru końcowego wymaga dostarczenia dokumentu lub oświadczenia
z którego wynika, że symulator ambulansu spełnia wszelkie wymagania w zakresie przedziału medycznego dla
ambulansu wynikające z normy PN-EN 1789+A2:2015-01.

III.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy w:
Akademii Pomorskiej w Słupsku

