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WSZYSCY 
 
 

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 
pojazdu specjalnego – ambulansu typu B do transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 1 
Dotyczy Noszy głównych: 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze 

monoblokowe renomowanego europejskiego producenta Medirol, model Sanero 

charakteryzujące się poniższymi parametrach: 

 Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową 

 Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji 

zmniejszającej napięcie mięśni brzucha 

 Przystosowane do prowadzenia reanimacji 

 Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni 

 Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na 

wznak. 

 Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych 

bezpośrednio do ramy noszy 

 Rama o przekroju okrągłym, dzięki czemu mniej jest podatna na uszkodzenia na 

skutek uderzeń i otarcia 

 Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający 

ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni 

antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące 

 Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi 

 Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi 

 Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy 

 Obciążenie dopuszczalne 250 kg 

 Wyposażone w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy 

wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne 

wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna 

kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu 

 Golenie składane automatycznie po odblokowaniu 

 Stała długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm 

 Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do 

przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady 

składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem  noszy w 

dół 



 Regulacja wysokości w 7 poziomach 

 Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech 

poziomach pochylenia 

 Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360˚, 2 kółka wyposażone w hamulce 

 Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem 

w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost 

 System ALS ułatwiający podnoszenie noszy z pacjentem bez potrzeby uruchamiania 

blokady/dźwigni 

 Waga noszy do 45 kg 

 Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy 

PN EN 1789 

 Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed 

korozją 

 Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy 

 Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu 

 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 

 

 

Zastępca Dyrektora 
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
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