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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Zakup ambulansu typu C na potrzeby Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 646912-N-2018; data zamieszczenia: 09.11.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień
i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
Pytanie nr 1
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.?
Uzasadnienie:
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.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy głównych posiadał możliwość przenoszenia
ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność która pozwoli na podniesienie transportera
do góry a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności przytrzymywania go?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby transporter noszy głównych posiadał dodatkowe
zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni? Takie
rozwiązanie daje nam zabezpieczenie przed mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz
z pacjentem na ziemię.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu pacjenta tj. nosze wraz
z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865
-1 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia zapisów normy zharmonizowanej PN EN
1789+A1 oraz PN EN 1865 potwierdzonych certyfikatem.
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Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze bez dodatkowych rączek
bocznych, które spełniają jednocześnie pozostałe zapisy specyfikacji technicznej? Nosze
STRYKER M1 6100 posiadają sztywną konstrukcję ramową która umożliwia przenoszenie
i podnoszenie ciężaru na całym obwodzie noszy przez dowolną ilość osób.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 6
Czy w związku z tym, że ambulans typu C jest dysponowany do najcięższych przypadków
tj. do pacjentów z obfitymi wymiotami, krwotokami oraz miejsc w których nosze ulegają
znacznym zabrudzeniom, Zamawiający wprowadzi do specyfikacji wymóg zapewnienia
możliwości mycia ciśnieniowego noszy i transportera? Proponowane rozwiązanie znacząco
skraca czas potrzebny, by odpowiednio przygotować ambulans do kolejnego ciężkiego
wyjazdu.
Odpowiedź: Nie.
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