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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/353/2016

Bolesławiec, dnia 15 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie
nowego ambulansu z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego.
Znak sprawy: 15/karetka oraz sprzęt medyczny/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno
charakteryzujące się następującymi parametrami?:
a) przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem
umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
b) nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej
napięcie mięśni brzucha;
c) z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej;
d) rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki
piersiowej, ułożenie na wznak;
e) z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości
mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
f) możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na
noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
g) ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, z
możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
h) z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
i) nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
j) z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do
dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
k) obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg
l) waga oferowanych noszy 18 kg
m) z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z
ambulansu;
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n) regulacja wysokości w sześciu poziomach;
o) wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę
zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych
przestrzeniach.
p) waga transportera 22 kg
q) gwarancja na oferowany system transportu 60 miesięcy ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt: a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j), l), m), p), q)
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt n), pod
warunkiem, że ustawienie wysokości będzie wspomagane sprężynami gazowymi.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt o), pod
warunkiem, że dwa kółka będą posiadały hamulce, które będą uniemożliwiać obrót kółek oraz funkcję skrętu.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie noszy głównych z transportem w zakresie ppkt: k)

Z poważaniem

