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Gdynia, dnia 01 grudnia 2015 r. 

Nr sprawy ZP/PN/02/2015 
 
 
 
Wykonawcy w biorący  
udział postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę  ambulansu typu c wraz z wyposażeniem dla 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ”. 
 
 
 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z siedzibą w Gdyni (dalej Zamawiający), na podstawie art. 
38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, przedstawiają poniżej pytania i odpowiedzi, jakie złożyli Wykonawcy: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne nosze z transporterem z systemem wspomagania: 
 
Nosze główne: 

 przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem 
umożliwiającą ustawianie wszystkich dostępnych funkcji 

 nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha 

 z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta 85 stopni tj. do pozycji siedzącej  

 z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych 
bezpośrednio do ramy noszy 

 ze składanymi poręczami bocznymi otwieranymi na boki, 

 z wysuwanymi uchwytami przednimi i tylnymi noszy z profilowanymi gumowymi rączkami, zabezpieczającymi ręce 
operatora podczas uchwytu 

 ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy 

 zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów 

 z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do 
dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, wyposażony w szybko 
demontowalną poduszkę 

 ze składanym wieszakiem do kroplówki 

 lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego 

 możliwość położenia głowy na wznak, uniesienia i odchylenia do tyłu  

 dodatkowy zestaw uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej 

 trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy 

 obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 250 kg 

 waga 25 kg wraz pasami, materacem, systemem mocowania i poręczami, zgodnie z normą PN EN 1865-2 

 okres gwarancji 24 miesiące 
 
Transporter noszy głównych: 

 pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®) redukujący siłę obciążenia 
oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu 
medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane 
sprężyny gazowe pozwalają na płynną regulacją, niezależną przedniej i tylnej części 

 z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu 

 z systemem zabezpieczenia przed przypadkowym złożeniem się goleni przednich i tylnych w czasie transportu 
pacjenta 

 z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami 

 bezstopniowa regulacja wysokości 

 możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) w różnych poziomach pochylenia 
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 cztery kółka jezdne o średnicy 200 mm 

 możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 360 stopni tak aby był możliwy transport na 
wprost i bokiem, przy jeździe na wprost, mechaniczna blokada 2 kółek 

 możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek 

 trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera, 

 zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów 

 lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego 

 system mocowania podłogowego zgodne z normą EN 1789 

 obciążenie dopuszczalne zestawu do 270 kg 

 waga transportera 38 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2 

 masa zestawu - 61 kg; zgodnie z normą PN EN 1865-2 

 10G test zderzeniowy - zgodność z normą EN 1789 

 okres gwarancji 24 miesiące 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza noszy z transporterem wyposażonym w system pneumatycznego wspomagania. 
 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera 
za pomocą sprężyn gazowych,  redukujących siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, 
redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i 
opuszczania zestawu wraz z pacjentem? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby nosze posiadały pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości 
transportera za pomocą sprężyn gazowych. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały 4 duże kółka o średnicy minimum 20 cm i szerokości minimum 5 cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ambulans sanitarny wyposażony w radio samochodowe oraz oddzielną 
nawigację z co najmniej mapą Polski.  
Odp.: Tak, Zamawiający dopuści. 
 

 
 

 
 
 

Z poważaniem 

 

Dyrektor  
        Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego  
                      w Gdyni 

                   mgr Beata Pająk Michalik 
 

 


