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Dyrekcla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poniZsze pytanie:

L. Czy Zamawiai4cy zgodzi siq na zaoferowanie noszy bez uchylnego stabilizatora glowy
pacjenta z mo2liwo6ciq wyjqcia, ale wyposa2one w podgl6wek mocowany
bezpoSrednio do ramy noszy umo2liwiaj4cy przedluZenie powierzchni le2a w celu
transportu pacjenta o znacznym wzro6cie z specjalnq poduszkE anatomiczn4
stabilizuj4c4 glowq pac.jenta? Dopuszczenie do zaoferowania proponowane go pruez
nas rozwi4zania technicznego, w 2adnym stopniu nie wplywa na obni2enie
funkcjonalno6ci wymaganej przez Zamawiaj4cego, a umo2liwia jedynie zlo2enie
oferty opartei na innych rozwiqzaniach technicznych.

Odp. ZamawiajEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zaoferowanie noszy gl6wnych posiadaj4cych oparcia
boczne skladane i rozkladane na zewnqtrz noszy, a nie wzdlu2 ramy noszy?

Uzasadnienie: Takie rozwiqzanie techniczne ulatwia usadowienie pacjenta na

noszach oraz umo2liwia zapiqcie oparcia w przypadku pacjent6w bariatrycznych i w
2adnym stopniu nie wplynie na obni2enie funkcjonalno6cl wymaganej przez

Zamawiajqcego, a umo2liwi jedynie zlo2enie oferty opartej na innych rozwi4zaniach
technicznych.

Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,

3. Czy Zamawiajqcy dopu6ci nosze wykonane z profili o przekroju innym ni2
prostok4tny, ale tak samo majqcy podwyiLszon4 wytrzymaloSi na ekstremalne
obci42enia ti. min 250 kg ? Rozwi4zanie takie nie wplynie na obni2enie
funkcjonalnoSci wymaganei przez Zamawiaiqcego, a umo2liwi jedynie zto2enie oferty
opartej na innych rozwi4zaniach technicznych,

Odp. Zamawiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawg ambulansu sanitarnego typu B z
zabudowq przedzialu medycznego oraz z noszami z transporterem



4. Czy Zamawia.jqcy dopu6ci transporter $ykonany z profili o przekroju innym ni2

prostok4tny, ale tak samo ma.j4cy podwyiszon4 wytrzymalo36 na ekstremalne

obci42enia tj. min 250 kg ? Rozwiqzanie takie nie wplynie na obni2enie

funkcjonalnoSci wymaganej przez Zamawiaiqcego, a umo2liwi jedynie zto2enie oferty
opartej na innych rozwi4zaniach technicznych.

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zaoferowanie transportera, kt6ry nie spelnia normy
PN EN 1.865+A]-:2015 w zakresie punktu 4.2.3. co jest poSwiadczone w deklaracji
zgodnoSci i certyfikacie wystawionym przez niezalein;1 jednostkq notyfikowan4.

Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiai4cy dopu6ci do zaoferowania ambulans wyposa2ony w fabryczne
niezale2ne ogrzewania wodne zamiast powietrznego?

Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza.

Z powa2aniem:

r'-cr l)
'Ler?o+'r () neJ

ej }itxLl

nxt Jaausz Raczew

$*

i

J


