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WYJAŚNIENIE
dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz
sprzętem medycznym.
W dniu 01 kwietnia 2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.
Pytanie 1.
Wprowadzanie i wyprowadzanie zestawu transportowego przez ratowników medycznych jest
czynnością wykonywaną kilkanaście razy w ciągu doby. Aby zniwelować ryzyko związane z wypadkami
podczas wykonywaniu tych czynności prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie wymagał, aby transporter noszy głównych posiadał
dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu bez pełnego rozłożenia
goleni? Takie rozwiązanie niweluje ryzyko związane z mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz z
pacjentem na ziemię.
Odp. Zamawiający dopuszcza taki transporter.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający oczekuje, aby transporter noszy głównych posiadał system automatycznego
składania/rozkładnia goleni przednich i tylnych przy załadunku/rozładunku transportera do/z
ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania
przycisków itp.? Jest to rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne wykonywanie czynności
załadunku/rozładunku przez jedną osobę. Rozwiązanie, które wymaga zastosowania dźwigni jest mniej
ergonomiczne oraz w dużo większym stopniu niebezpieczne przy wykonywaniu tej czynności przez
jedną osobę. Płynna i ergonomiczna obsługa transportera podczas wprowadzania noszy do ambulansu
i wyprowadzania z niego, przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa i minimalnym obciążeniu
ratowników.
Odp. Nie, ale dopuszcza taki transporter.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem
niezgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1?
Odp. Zamawiający określił w SWIZ minimalne wymagania w tym zakresie.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac podciśnieniowy o wymiarach 210x100cm?
Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Tak
Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga aby płachta ratownicza posiadała odporność ogniowa
niedużych płomieni określone w normie NFPA 701, ULC S-109.

dla

Odp. Nie, ale dopuszcza taką płachtę.
Pytanie 6.
Czy Zamawiający oczekuje aby konstrukcja płachty ratowniczej była z materiału vinylowego
wzmocnionego dodatkowo włóknami wykonany jako jeden kawałek bez szwów? Pozostałe
parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Uzasadnienie :
Konstrukcja jednego kawałka bezszwowego stanowi lepszą barierę przed płynami ustrojowymi
dzięki czemu ułatwia personelowi w utrzymaniu czystości płachty ratowniczej.
Odp. Zamawiający dopuszcza taką płachtę.

