Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/22/D/N/L/2020/60/2020

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-03-18-19 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego,
1.

Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące
np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty - tzw. oryginalny pakiet
serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę
oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o
gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
Odpowiedź: Wykonawca nie wlicza w cenę oferty przeglądów okresowych.

2.

Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być
wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty
serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe
przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.
Odpowiedź: Wykonawca nie wlicza w cenę oferty przeglądów okresowych zabudowy medycznej.

3.

Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być
wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty
serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe
przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

4.

Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.

Odpowiedź: Wykonawca nie wlicza w cenę oferty przeglądów okresowych sprzętu medycznego.
Odpowiedź: Ok. 30 000 km.
5.

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na odpowiedzialność Wykonawcy

6.

Czy Zamawiający wymaga przetwornicy w ambulansie czyli dostępności prądu w gniazdach 230 V podczas jazdy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

7.

Dotyczy OPZ 9. Sygnalizacja świetlno- dźwiękowa i oznakowanie , pkt. 1 - Prosimy o dopuszczenie montażu głośnika w
atrapie przedniej, za tzw. grillem, zamiast w komorze silnika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8.

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9.

Prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS (teltonika) jaki będzie montowany w tym samochodzie.
Odpowiedź: Zamawiający poda w trakcie realizacji zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści Nosze Stryker M1 o następujących parametrach:
Nosze główne:
-Wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją.
-Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni
brzucha.

-Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą
ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
-Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni.
-Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu
pacjenta o znacznym wzroście.
-Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej
-Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw
pasów szelkowe i poprzeczne.
-Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych
pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
-Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.
-Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
-Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
-Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy
otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.
-Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
-Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
-Waga noszy 23 kg
-Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy
-Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci
-Możliwość mycia ciśnieniowego.
-Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg
Transporter noszy głównych:
-Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy
z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
-Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
-Regulacja wysokości w 7 poziomach.
-Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
-Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
-Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.
-Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca
na obwodzie transportera
-Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe)
-4 główne uchwyty transportera
-Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni
-Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
-Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
-Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
-Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
-Możliwość mycia ciśnieniowego.
-Max obciążenie dopuszczalne transportera 227 kg.
- Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez
niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy
dostawie
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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