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Ząbkowice Śląskie, 2022-11-04 

1/PN/2022 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z 

wyposażeniem. 

 

Działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.11.2022 r. wpłynął do Zamawiającego 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący: 

Pytanie:  

Dotyczy noszy elektro-hydraulicznych z elektrycznym systemem załadunku: 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze monoblokowe 

elektryczne Medirol model Vivera z mechanicznym mocowaniem podłogowym z przesuwem bocznym 

spełniającym wymagania normy PN EN 1865-5 i PN EN 1789, zapewniającym dostęp do pacjenta z 

każdej strony  zgodnie z wymaganiami aktualnej  normy PN EN 1789 o poniższych parametrach: 

• Nosze fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 r.  

• Wykonane z materiału odpornego na korozje 

• Długość całkowita noszy: 200 cm, szerokość całkowita noszy: 60 cm 

• Elektrycznie regulowana wysokość leża: 38-133 cm 

• Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy, chroniący przed 

uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na 

transporterze 

• Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji 

zmniejszającej napięcie mięśni brzucha 

• Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod 

materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji 

• Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do 90 ° wspomagana sprężyną gazową, zgięcie 

kolan  do 50° 

• Rozkładane poręcze boczne, z uchwytami zwalniającymi, zwiększające powierzchnie materaca, 

regulowane w 6 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych 

• Pozycja przeciwwstrząsowa 30° 

• Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do 

ramy noszy 

• Wyprofilowany materac, w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu 

zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na do noszy. Umożliwiający ustawienie 

wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących 

krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące. Materac niepalny.  

• Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy 

• Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na jednym ergonomicznym poziomie 

zapewniającym łatwą obsługę dla personelu med. o zróżnicowanym wzroście 

• Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora 

• Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie 

• Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia , załadunku i wyładunku noszy 

• Maksymalne obciążenie robocze 395 kg, max. waga ciała pacjenta 320kg 
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• Waga noszy 75 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2+A1:2015 i PN EN 1865-3+A1:2015 

• Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń 

• Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku  z 

możliwością ręcznego zwolnienia 

• Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z 

pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz 

z noszami zgodne z normą dla noszy z zasilaniem PN EN 1865-2+A1:2015. Potwierdzenie spełnienia 

normy przez nosze i system mocowania noszy z zasilaniem przez niezależną jednostkę notyfikacyjną 

• Mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu 

• Panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych naprowadzających 

• Możliwość mocowania noszy na podłodze lub dedykowanej lawecie 

• Możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu 

telefonu/tabletu 

• Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego 

przycisku 

• Akumulator na stałe wbudowany w nosze, bez potrzeby stosowania dodatkowych 

akumulatorów/baterii zasilanie 12V 

• Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z 15 cm średnicą, 2 kółka wyposażone w 

hamulce 

• 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe) 

• Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach 

• Całkowita  długość noszy 200 cm, po skróceniu 160 cm  

• Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy 

• 2 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne 

• Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich 

przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście 

• Odpinany stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak. 

• Możliwość mycia ciśnieniowego noszy 

• Klasa szczelności IPX6 

• Zakres temperatur pracy  noszy elektryczno-hydraulicznych zgodnie z normami 

• Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania normy EN PN 1789+A2:2015 przez 

niezależną jednostkę notyfikacyjną 

• Nosze zgodne z normą dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1  

Dotyczy krzesełka kardiologicznego płozowe: 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko kardiologiczne 

firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach: 

• Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, 

• Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach 

• Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego 
na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane 

• Nośność krzesełka 180 kg 

• Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) 

• Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm  

• Przednie koła skrętne 

• Hamulec na kołach przednich, 

• Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach 

• Kąt pochylenia płóz 26° 

• Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka 

• Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie 

• 3 pasy bezpieczeństwa 
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• Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne 

• Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu 

• Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka 

• Bez instalacji dodatkowych akcesoriów 

• Waga bez akcesoriów  ok 13.5 kg 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 

(-) mgr Beata Gil 
 


