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NOZ – 3311 /  71  /            /14                                              
Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
               wg rozdzielnika   

Nr sprawy: NOZ – 11 / 14

Dotyczy:  Dostawa  6 szt. ambulansów sanitarnych wraz ze sprzętem medycznym na potrzeby zespołów
                  ratownictwa medycznego W P R   SP  ZOZ w Lublinie.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:  

Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do transportu pacjenta składający się z noszy i transportera
    spełniającego wymagania zawarte w SIWZ zgodnego z normą PN EN 1865 - 1 w całości ?.
2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej respirator ParaPac posiadający regulacje objętości oddechowej w
    zakresie od 70 ml do 1300 ml przystosowany do wentylacji dorosłych i dzieci od 5 kg wagi ?.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez pomiaru NiBp  i karboksyhemoglobiny ?.
4. Biorąc pod uwagę fakt iż unieruchomienie pediatryczne (tzw deska pediatryczna) nie jest opisana w normie  
    PN EN 1865 - 1 prosimy o dopuszczenie unieruchomienia pediatrycznego bez konieczności potwierdzenia zgodności z
    cytowaną normą ?.
5. Czy rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia mają być zgodne z wymogami normy to jest od 10 cm do 66 cm ?.

Odpowiedzi:
Ad 1. Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do transportu pacjenta składający się z noszy i transportera spełniającego
           wymagania zawarte w SIWZ zgodne z normą PN EN 1865 - 1 w całości. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis 
           pkt. 10.10 zał. Nr 1 do SIWZ i wymaga aby dopuszczalne obciążenie noszy wynosiło min. 200 kg, jak również zmienia
           zapis pkt. 11.9 zał. Nr 1 do SIWZ i wymaga aby dopuszczalne obciążenie transportera  wynosiło min. 230 kg.
Ad 2. Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający regulacje objętości oddechowej w zakresie od 70 ml do
          1300 ml.      
Ad 3. Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez pomiaru NiBp  i karboksyhemoglobiny.
Ad 4. Zamawiający dopuści do zaoferowania  unieruchomienie pediatryczne bez konieczności potwierdzenia zgodności z
           normą PN EN 1865 - 1.  Unieruchomienie pediatryczne musi spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych.
Ad 5. Zamawiający wymaga aby rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia były zgodne z wymogami normy  PN EN 
          1789 + A1. Jednocześnie wymaga aby Wykonawcy zaoferowali jeden mankiet o rozmiarze 10 cm i jeden o rozmiarze
          66 cm oraz po jednym mankiecie dla niemowląt, dzieci i dorosłych (tj. razem 5 szt. w komplecie).
         
Uwaga !!!
Zamieszczone odpowiedzi oraz wynikłe z tego zmiany należy uwzględnić przy opracowaniu oferty!

           
ZATWIERDZIŁ

                   Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 
z późn. zm.)  żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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