WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. ks. R. Markwarta 7,

85-015 Bydgoszcz,

NIP 554-22-12-161

www.wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.8.2018

tel. 52 323 04 13,

REGON 001044962

fax. 52 323 04 50

KRS 0000002035

e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2018 r.

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 dopuszcza zaoferowanie ambulansów z roku produkcji 2019?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza by miejscem mocowania uchwytu na dwa pudełka na rękawiczki
jednorazowe była lewa ściana przedziału medycznego, przy ścianie działowej?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 3
W pkt. VII ppkt. 13 Zamawiający wymaga elektrycznej podstawy (lawety) pod nosze główne,
natomiast pkt. VIII mówi o noszach głównych z lawetą mechaniczną. Prosimy Zamawiającego
o jednoznaczne określenie, jakiego rozwiązania oczekuje?
Odpowiedź: Elektryczna podstawa (laweta) pod nosze główne.
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, ile koszy na śmieci ma znajdować się
w przedziale medycznym? (pkt. VII, ppkt.5 oraz pkt. X, ppkt.5)
Odpowiedź: W sumie dwa kosze na śmieci – jeden zlokalizowany zgodnie z opisem pkt VII,
ppkt 5 a drugi w dowolnym miejscu w przedziale medycznym.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści montaż radia w kabinie kierowcy obok skrzyni biegów, panel
sterowania zamontowany na podsufitce między fotelami, radiotelefon zamontowany na półce
nad kierowcą?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści montaż anten do systemu SWD PRM typu „rekinek” na dachu
pojazdu, oraz wykorzystania jednej z tych anten do odbioru sygnału dla radia przedziału
medycznego?
Odpowiedź: Tak.
Sporządził:
Monika Świerblewska
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Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza by miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dzieci
i kamizelki KED był przedział medyczny?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans posiadający ampularium na
ścianie działowej nad blatem roboczym szafki gdzie zazwyczaj przygotowuje się leki dla
pacjenta?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści trzy panele do mocowania sprzętu
medycznego; jeden stały na wysokości głowy pacjenta przeznaczony na respirator oraz dwa
przesuwne do zamocowania defibrylatora i ładowarki oraz pompy infuzyjnej?
Odpowiedź: Tak.
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