WlELosPEcJALlsTYczNY szPlTAL MlEJsKl

'śzpitafw serclł miasta"

im. J. STRUSIA

z ZAWADEM oPlEKUŃczo-LEczNlczYM. sP zoz
z S|EDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSK|EJ 3 61-285 POZNAŃ
NlP: 778_13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

a Dyrektor
8 Centr, Szwajcarska

33 E Fax. Szwajcarska
61 873 90 00 @ ZOL, ul. Grunwaldzka

61 877 95

16/18

§y§i§ń],

:j]

{' lżq dffi n i§.]:
t.*o

**-l3*

*

:,
v";il]x.lu!i*

n

lF:]§in58łlś§§

61 874 02 07

61 B58 57 69
61 85B 57 90

www,szpital_strusia.poznan.pI e-mail: dvrekcia@szpital-strus!!r.poznan.pI

w sM / DzP / 38 1-83 17lN/20 1B

Poznań, dnia 05 wrzesień 201Br.

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji rstotnych Warunków Zamówienia
na dostawę karetki transportowej do przewozu pacjentów dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 03.09.201Br. uprzejmie wyjaŚniam:
Pytanie 1: Dotyczy: Fotel Kardiologiczny
Czy Zamawiający dopuŚci na zasadzie równowazności wysokiej klasy fotel kardio|ogiczny, cenionego
europejskiego producenta, który zamiast 2 uchwytów roŻlokowlnych na ramie oparĆia, posiada jedón
zintegrowany z ramą uchwyt słuzący do prowadzenia fotela podczas transportu poza ambulansem?
Przy zachowaniu pozostałych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia,
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 2= Czy Zamawiający na zasadzie równowazności dopuścido postępowania nosze i
tra nsporter fi
FERNo o pon izszych
rame trach ?
NOSZE GŁOWNE
przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długościpod
1.
materacem u mozl iwiającą ustawien ie wszystkich dostępnych fu n kcj i ;
2,
nosze potrójnie łamane z możliwoŚcią ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji
zmniejszającej napięcie mięśnibrzucha;
płynnej
3.
z mozliwoŚcią
regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;
4,
rama noszy pod głową pacjenta umozliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do
klatki piersiowej, ułozenie na wznak;
5.
z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej
dłuqościmocowanych bezpośrednio do ramV noszv;
6.
z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęzy słuzącej do transportu małych dzieci na
noszach w pozyc,ii siedzącei lub lezacei ,
7,
nosze posiadają trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą;
B.
składane poręcze boczne, z chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz
dodatkowo chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze
tzw. bariatrvcznvch
9.
mozliwoŚĆ wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
10.
cienki niespręzynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu,
przystosowany do dezynfekcji, umozliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji
transportowych , wyposazony w podgłówek umozliwiający dopinanie lub odpinanie lub
ułozenie głowy w trzech pozycjach tj, na wznak, z odgięciem do tyłu, przygięciem do
klatki piersiowej
11.
obciązenie dopuszczalne noszy 230 k9
t2,
waga oferowanych noszy 23 kg
13.
nosze główne spełniają wymogi normy PN-EN 1865-1l 2012
TRANSPORTER NOSZY GŁOWNYCH

14,
15.
lt

z system składanego podwozia umozliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera
dolz ambulansu
z
systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
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20,
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22.

23,
24.

25"

26"

27.

regulacja wysokości w sześciupoziomach;
mozliwoŚĆ ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach
pochylenia);
wszystkie kółka jezdne o Średnicy 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umozliwiające
prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera,
z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umozliwiające jazdę zarówno w
pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na
otwa rtych przestrzen iach ).
dwa kółka wyposazone w hamulce ,transporter wyposażony w system rozpraszający
elektrvczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego
System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i
rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dżwigni czy
przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia
obciązenie dopuszczalne transportera 270 kg
Waga zestawu transportowego 51 k9 zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1
Transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą ,
posiada automatyczny (bez możliwoŚci ingerencji) system serwisowy wskazujący
koniecznośćwykonania przeglądu okresowego określanego na podstawie natęzenia pracv
transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego
niekoroduiąceqo materiału ;
tnansporter wyposazony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie
wymagający zadnych dodatkowych czynnoŚci) umozliwiający wjazd do karetki gdy kółka
najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw
automatyczna blokada uniemozliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka
najazdowe !ie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składaiacv podwozie
Bl o kad a zabezpieczaj ąca przed sa m oczyn nym o pad n ęcie m noszy w dół w przypadku
n iekontrolowa nego zwo l n ienia mecha n izmu składającego podwozie
, sygnalizacja stanu
blokady lub jej braku na panelu kontrolnym
Nosze itransporter spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1z 2012 i PN EN 1789,
i

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3= Czy Zamawiający na zasadzie równowazności dopuści fotel kardiologiczny o ponizszych

m etrach
Fotel przeznaczonv do uzytku zarówno w ambulansie jak i poza poiazdem
4 duże kółka średnica159m w tym 2kołka obrotowe, hamulce na 2 kołach
Para rączek tylnych posiadających funkcię opuszczenia do dołu
Para rączek przednich z funkcją wysunięcia do przodu
2 uchwytv na ramie oparcia pozwąlające na prowadzenie fotela podczas transportu poza ambulansem
pasv bezpieczeństwa szel kowq-piersiowo- brzuszne z metalowym i klam ra mi
Podłokietniki oraz podpórka pod stopy pacjenta
Szerokość fotela 57 cm wysokość110 cm
Siedzisko i oparcie posiadające niepalne miękkie wypełnienie, pokryte łatwym do czyszczenia
materiałem"
Waga fotela 23,5 kg, udŹwig 150 kq
Mocowanie do podłogi ambulansu umozliwiające wpięcie fotela i uzytkowanie podczas jazdy
ambulansu
fotel zgodny z normą PN EN 1865-1
system mocowania do podstawy zgodny z normą PN EN 1789
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treściogłoszenia o zamówieniu
powodują koniecznościzwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na o7.09.2018
r. pozostaje bez zmian.
Z powazaniem
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