Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

W dniu 10 marca oraz 12 marca 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
ambulansu typu C z wyposaŜeniem . Znak sprawy 1/2009
PoniŜej przedstawiamy nadesłane pytania i odpowiedzi do nich.
Pytanie:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z silnikiem o pojemności 2148
cm3, który spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z silnikiem o pojemności 2148 cm3, który
spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.
Pytanie:
2. Czy Zamawiający wymaga by długość przedziału medycznego oferowanego ambulansu
mierzona zgodnie z punktem 4.5.2.1 normy PN EN 1789 wynosiła co najmniej 325 cm?
Uzasadnienie : Opisane wymagania minimalne dotyczące wykonania przedziału
medycznego narzucają konieczność zaoferowania pojazdów o wymiarach przedziału
medycznego nie mniejszych niŜ 3,2cm . Zwiększenie długości przedziału medycznego
do min 3,20cm nie eliminuje Ŝadnego z potencjalnych oferentów oraz nie wskazuje
na Ŝadnego z przedstawicieli pojazdu bazowego , gdyŜ wszyscy producenci w swojej gamie
pojazdów posiadają auta o wymiarach części ładunkowej przekraczającej 3,20 cm .
Dla przykładu podajemy kilka danych z oficjalnych stron producentów pojazdów : Mercedes
Sprinter długość przedziału ładunkowego 3,25m , Volkswagen Crafter długość przedziału
ładunkowego 3,25m , Renault Master – długość nawet do 3,63m , Ford Transit – długość
3,39m , Fiat Ducato – 3,70m
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by długość przedziału medycznego oferowanego ambulansu
mierzona zgodnie z punktem 4.5.2.1 normy PN EN 1789 wynosiła co najmniej 325 cm
Pytanie:
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze nie posiadające funkcji odgięcia głowy
do tyłu i funkcji skrócenie długości noszy umoŜliwiającej ustawienie krzesła transportowego ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze nie posiadające funkcji odgięcia głowy
do tyłu i funkcji skrócenie długości noszy umoŜliwiającej ustawienie krzesła transportowego.

Pytanie:
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło transportowe spełniające wszystkie
wymagania bez ramienia o regulowanej długości i systemu szyn do zjazdu po schodach ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzesło transportowe spełniające wszystkie
wymagania bez ramienia o regulowanej długości i systemu szyn do zjazdu po schodach.
Pytanie:
5. W związku z dwojako określonymi parametrami respiratora prosimy o odpowiedź czy
Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator posiadał wentylacje tlenem o stęŜeniu
100% lub max 60% w trybie wentylacji automatycznej oraz przepływ w trybie automatycznym
od 6 do 40 l/min jako parametr minimalny ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator posiadał wentylacje tlenem o stęŜeniu
100% lub max 60% w trybie wentylacji automatycznej oraz przepływ w trybie automatycznym
od 6 do 40 l/min jako parametr minimalny.
Pytanie:
6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany kapnometr posiadał uchwyt przeznaczony do
transportu aparatu w karetce zgodny z norma PN EN 1789?
Uzasadnienie : Wszystkie urządzenia medyczne przeznaczone do pracy w ambulansach
drogowych musza być zgodne z obowiązującymi normami a ich systemy mocowań musza
posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany kapnometr posiadał uchwyt przeznaczony do
transportu aparatu w karetce zgodny z norma PN EN 1789
Pytanie:
7.

Czy najwaŜniejszym wyznacznikiem jest Cena?

Odpowiedź:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena natomiast samochód musi spełniać określone
parametry techniczne, które zostały opisane szczegółowo w załączniku do SIWZ.

