
   

 
Szczecin, dnia 27.07.2022 r.  

 
Pismo: 7/ZO/2022/TD/3 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej składników 
dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 
Znak sprawy: 7/ZO/2022/TD 
 

PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienia w przedmiotowym postępowaniu,  Zamawiający przekazuje treść 
zapytań, które wpłynęły  do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1 
Dzień dobry. 
W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem na dostawę samochodu zwracam się z poniższym zapytaniem: 
  
W odpowiedzi na zadane pytanie zawarta została informacja:” Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompletu kół zimowych bez 
czujników ciśnienia pod warunkiem, że funkcja sprawdzania ciśnienia powietrza zostanie zachowana” 
  
Tymczasem w OPZ nie ma informacji, że samochód powinien posiadać pomiar ciśnienia. 
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód bez pomiaru ciśnienia w kołach? 
 
 
 
 



   

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie samochodu bez pomiaru ciśnienia w kołach.  
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
 
 
Pytanie nr 2  
Szanowni Państwo, 
  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania dla zadania pn. „Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej składników dla potrzeb 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie” zwracam się z następującym pytaniem dotyczącym treści zapytania 
ofertowego: 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości przestrzeni ładunkowej od ściany grodziowej do drzwi tylnych 1539 mm oraz o długości 
przestrzeni ładunkowej po podłodze (miejsce pod przednimi siedzeniami) 1806mm? 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczące wymiarów przestrzeni ładunkowej.  
 
 
 
 

MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie na podstawie pkt. 4 ust.8 Zapytania ofertowego, dokonuje 
zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w poniższym zakresie. 
 
Do OPZ dodaje się w pkt. 2, ust. 11. 
11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu z funkcją sprawdzania ciśnienia w kołach lub bez tej funkcji. 
 
 



   

Do OPZ dodaje się w pkt. 2, ust. 12. 
12. Rejestracja pojazdu i koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy. Zamawiający ubezpieczy samochód po informacji od Wykonawcy o 
rejestracji samochodu. Dokonanie czynność ubezpieczenia oraz koszt ubezpieczenia są po stronie Zamawiającego. 
 
 
Zamawiający zmienia zapis: 
 
 
Istniejący zapis: 
2. Zamawiający określa następujące parametry techniczne: 
2) Wymiary zewnętrzne: - długość nadwozia od 4400mm do 4750mm 
 
Zastępuje się następującym: 
2. Zamawiający określa następujące parametry techniczne: 
2) Wymiary zewnętrzne: - długość nadwozia od 4400mm do 4800mm 
 
 
Istniejący zapis: 
2. Zamawiający określa następujące parametry techniczne: 
8) Dodatkowe wyposażenie:  
- koła zimowe (felga stalowa, opona zimowa, czujniki ciśnienia, kołpaki) o rozmiarze zgodnym z homologacją, 
 
Zastępuje się następującym: 
2. Zamawiający określa następujące parametry techniczne: 
 8) Dodatkowe wyposażenie:  
- koła zimowe ((felga stalowa, opona zimowa, czujniki ciśnienia (jeśli samochód jest wyposażony w system mierzenia spadku ciśnienia w kołach), 
kołpaki)) o rozmiarze zgodnym z homologacją, 
 
 
 
 



   

Istniejący zapis: 
Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2022r. roku, o godz. 10.00. 
 
Zastępuje się następującym: 
Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2022r. roku, o godz. 10:00. 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian. 
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