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Doryczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z
zabudow4 przedzialu medycznego, z noszami z transporterem oraz pizeno6nym
urzqdzeniem przeznaczonym do mechanicznej kompresii klatki pieisiowej dla
doroslych

Znak: ZOZ.Y.0'J.0 / DZP / 03 / 20

4) Dogczy eksploatacji: prosimy Zamawiaj4cego

okresowe sprzgtu medycznego, maj4 byi wliczone
ma nie wliczat ich w ceng oferty i Zamawiaj4cy

o okreSlenie czy przegl4dy

w cenq oferty czy wykonawca

kaidorazowo podczas wiz@

Dyrekcja zespolu opieki Zdrowotnej w suchej Beskidzkie) odpowiada na
poni2sze pytanie:

1J Prosimy o dopuszczenie dostavyy na kolach co zmniejszy koszt dostawy.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

2) DoWczy eksploatacji: prosimy Zamawiaj4cego o okre6lenie czy przeglqdy

okresowe samochodu bazowego dotyczEce np. wymianu oleju, klock6w, filtr6w,
itd. w okresie gwarancji majq by6 wliczone w cenQ oferty - tzw. oryginalny pakiet

serwisowy danego producenta (to mo2e podnieSi jej koszt o ok 10 tys.], czy

wykonawca ma nie wliczad ich w cenq oferty i Zamawiajqcy kaZdorazowo

podczas wizyty w AS0 bgdzie za nie pracil. wykonawca podkresla, 2e nie chodzi o

gwarancjq, kt6ra jest bezplatna ale o standardowe przegl4dy kt6re s4 niezbqdne
w celu jej utrzymania.

Odp, Koszt6w przeglqd6w prosimy nie wliczad w cenq oferty.
3J Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawia.j4cego o okre6lenie czy przeglqdy

okresowe zabudowy medycznej, majq byi wliczone w cenq oferty czy wykonawca
ma nie wliczai ich w cenq oferty i Zamawiaj4cy ka2dorazowo podczas wizyty
serwisu bqdzie za nie placil. Wykonawca podkre6la, 2e nie chodzi o gwarancjq,
kt6ra jest bezplatna ale o standardowe przeglEdy kt6re s4 niezbgdne w celu jej
utrzymania

Odp. Koszt6w przeglqd6w prosimy nie wliczad w cenq oferty.

lZ sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl \

Sucha Beskidzk a dnia 27.0L.2020r.



serwisu bgdzie za nie placil. Wykonawca podkre6ta, 2e nie chodzi o gwaranciq,

kt6ra )est bezplatna ale o standardowe przegl4dy kt6re s4 niezbqdne w celu jej

utrzymania.

Odp. Koszt6w przeglqd6w prosimy nie wliczat w cenq oferty.

5) Je6li Zamawiaj4cy pokrywa koszty przegl4d6w, prosimy o potlvierdzenie, i2

r6wnie2 na wlasny koszt dostarczy oraz odbierze ambulans.

Odp. TAK,

5) Prosimy o poWvierdzenie, i2 koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi

Zamawiajqcy.

odp. TAK.

7) Doyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakladanego przebiegu

rocznego.

Odp. Okolo 36 000 do 40 000 km.



B) Dogczy OPZ pkt. IX.l. - prosimy o potwierdzenie, i2 Zamawiai4cy uzna spelnienie

parametru umieszczenia i osloniqcia belki oraz koguta poprzez zaprezentowane

rozwiEzanie:

Odp. Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza takie rozwiqzanie.



9) Dotyczy OPZ pkt. XI.5 - prosimy o potwierdzeni e, iiL ZamawiajEcy uzna spelnienie

parametru rozmieszczenia foteli poprzez zaprezentowane rozwi4zanie:

Odp. Tak. Zamawiaj4cy dopuszcza takie rozwiqzanie.
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10)Dotyczy OPZ pkt. XI.7 - prosimy o potwierdzeni e, ii zamawiai4cy uzna spelnienie
parametru zabudowy meblowej na Scianach bocznych poprzez zaprezentowane

rozwiEzanie:
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Odp. P6lki powinny mie6 powiqkszone plastiki czolowe celem zapobiegania

wypadania przedmiot6w. Mieisce na plecak i torbq zgodnie z poni2szymi

zdiqciami. Brak widocznei lod6wki oraz termoboxu . nale2y uwzglqdnid

urz4dzenie do kompresii klatki piersiowei, kt6re powinno siq znaidowad

pomiqdzy p6lkami a krzeslem.

Zamawiaj4cy zasttzega, ii ostateczny projekt zabudowy bqdzie uzgodniony

z Wykonawc4 po podpisaniu umowy.

11J Dotyczy OPZ pkt. XL7 - z uwagi na mo2liwo56 nadziania siq na wysuwany blat

kt6ry niezabezpieczony podczas jazdy moZe wy rzqdzit. krzywd,g, prosimy o

rezygnacjq z tego parametru.

Odp. Blat musi posiada6 blokadq zamykania/otwierania,

72)Dotyczy OPZ pkt. XI.8 - prosimy o podanie marki i modelu respiratora oraz

defibrylatora iaki bgdzie przewo2ony w ambulansie.

Odp. Defibrylator Lifepack 15, respirator- Zamawiaiqcy na ten moment nie

iest w stanie poda6 modelu.

13)Dotyczy OPZ pkt. XI.11 - prosimy o podanie marki i modelu ssaka aby

Wykonawca m6gl zamontowad odpowiedni uchwyt. Chyba, Le ZamawiajEcy nie

wymaga uchwytu do ssaka, a centralnej pr62ni.

Odp. Zamawiai4cy nie wymaga centralnei pr6ini. ZamawiajEcy na ten

moment nie jest w stanie poda6 modelu,

l4lDotyczy OPZ pkt. XI.15 - z uwagi na gabaryty pojazdu i inne wymogi

Zamawiajqcego prosimy o rezygnacjq z lod6wki - poiemnika termoizolacyjnego.

Odp. Zamawiaiqcy wymaga lod6wki- dopuszczalna pojemno66 11.

15)Dotyczy OPZ pkt. XI.1-5 - prosimy o dopuszczenie pojemnika termoizolacyjnego o

poiemnoSci 1-,01.

Odp. fak w odpowiedzi na pytanie nr 14.

l6)Dotyczy oPZ pkt. XI.15 - prosimy o potwierdzenie, ii poprzez pojemnik

termoizolacyjny Zamawiaj4cy r6wnie2 rozumie,,lod6wkq", kt6ra trzyma

temperaturQ niLsz4 o ok. 20 stopni w por6wnaniu do temperatury otoczenia, a

nie ma na my6li tod6wki sprq2arkowej.

Odp. NIE.



1,7)Doryczy OPZ pkt. X1.1.4 oraz XI.1B - prosimy o potwierdzenie, ie poprzez

termobox, a ogrzewacz plyn6w infuzyjnych Zamawia.jqcy ma na my6li to samo i

doszlo do zdublowania zapis6w.

Odp. Termobox czyli ogrzewacz plyn6w infuzyinych,

18)Doryczy OPZ pkt. Xl.t4 oraz XI.19 - prosimy o podanie marki i modelu krzeselka

jakie ma byi zamontowane na tylnych drzwiach. Prosimy r6wnie2 o przeslanie

zdjq(..

Odp. Tak, po podpisaniu umowy,

l9)Doqczy OPZ pkt. Xl,L4 oraz X1.20 - czy poprzez dwa uchwyty na rqkawiczki

jednorazowe Zamawiajqcy rozumie miejsce na dwa pudetka rqkawiczek, czy dwa

podw6jne uchwyty na pudetka rqkawiczek zlokalizowane w 162nych miejscach.

Odp. Miejsce na dwa pudelka rqkawiczek.

20) Dotyczy OPZ pkt. XIII. - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu

przewo2nego jaki bqdzie przewo2ony w ambulansie aby przygotowa6

odpowiedni uchwyt.

Odp. Motorola GM360.

Zl)Dotyczy OPZ pkt. XIV - z uwagi i2 opisana drukarka P H470 nie )est standardowq

drukark4 do systemu SWD PRM, czy Zamawiai4cy vLyczy Wykonawcy drukarki

do przymiarki.

Odp. Tak.

2z)Dotyczy OPZ pkt. XIV - czy posiadana drukarka zasilana jest z l2Y czy z 230Y?

Odp. 12V,

Z3)Dotyczy OPZ pkt. XIV - prosimy o akceptaciq lokalizacji uchwytu do drukarki

zgodne z zalqczonymi wczeSniej zdjqciami czyli na prawel 5cianie przy

przegrodzie w dolnej p6lce.

Drukarka powinna siq znajdowa6 po lewei stronie na dolnej p6lce nad

lod6wk4 przy przegrodzie kabiny kierowcy (patrz zdjqcie nad torba

papierow4).

Z4)Dotyczy OPZ pkt. XIY - z uwagi, i2 po prawej stronie przedzialu kierowcy

znaiduje siq poduszka powietrzna, prosimy o mo2liwoS( monta2u stacji dokujqcej

pomiqdzy fotelami jak na zal4czotym zdjqciu, co jest rozwiqzaniem

bezpiecznieiszym:



Odp. Zamawiai4cy dopuszcza. Zamawiaj4cy posiada uchwyt do tabletu
Getac,
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2')Dotyczy OPZ pkt. Xl.7 - z doswiadczenia Wykonawcy wynika, i2 ratownicy w

karetce przewoiL4 r6wniei plecak ratowniczy lub torbq medyczn4. Prosimy o

podanie wymiar6w [wysokoii, gtqboko5i, szerokoSiJ, ewentualnych toreb i

plecak6w, aby Wykonawca m6gi przewidziei i przygotowai odpowiedn ie p6tki

lub pasy na Scianie prawej.

Odp. Plecak: wysoko6t 50 cm, szerokoS6 50 cm, glqboko66 30 cm.

Torba: szerokoSd 55 cm, glqboko5d 40 cm, wysoko66 30 cm.

26)Dotyczy OPZ pkt. Xl.l6 - czy schowek w lawecie na deskq i podbieraki ma by6

zamykany.

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

Z7)Dotyczy OPZ pkt. XI.1-6 - prosimy o podanie wymiar6w deski i podbierak6w iakie

b9d4 ,,jeLdzily" w ambulansie.

Odp. Szeroko6d deski ortopedycznei 47 cm, noszy podbierakowych 4

ZB)Czy Zamawial4cy wymaga uchwytu malej butli tlenowe? ]e6li tak pr

podanie pojemno6ci butli, a tak2e dopuszczenie mocowania z tylu ambu

lewej, jak na jednym z przeslanych zdjqi.

Odp. Tak do butli 2 kg z kolnierzem,

29)Z twagi na krzeselko na tylnych drzwiach prosimy o rezygnacjq

podsufitowei na prawej stronie, aby zapobiec ewentualnei kolidacli.

Odp. Zamawiai4cy wyra24 zgodq.

z p6tki

30)Czy Zamawiaj4cy bqdzie montowat ladowarkq do baterii do LP w ambulansie?

Odp. TAK.

3l)Czy Zamawiai4cy bqdzie montowal pompq infuzyjn4 w ambulansie?

Odp. NIE.

Dodatkowe zdiqci pogl4dowe Zamawiajqcego:

[2 cm.

osimy o

lansu po
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Zamawiaj4cy zastrzega, iZ ostateczny projekt zabudowy bqdzie uzgo
Wykonawc4 po podpisaniu umowy.

"J"Zp zanlem
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