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dot. przetargu nieograniczonego na dzierŜawę karetek typu „P” – 2szt oraz „S” – 1szt 
dla SP ZOZ w Głubczycach w likwidacji - odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 

 
 
Pytanie. 
 
1.Jakie wyposaŜenie ma być zawarte w pojazdach typu „S” i „P”? W szczególności, czy cena 
dzierŜawy za pojazdy typu „S” ma zawierać następujący sprzęt i wyposaŜenie medyczne, 
zgodnie z wymaganiami NFZ określonymi w rozporządzeniu Prezesa NFZ 3/2006? 
a) defibrylator 2fazowy? Z moŜliwością monitoringu EKG chorego podczas jazdy? 
Stymulacją? 
b) respirator transportowy? 
c) pompę infuzyjną? 1 czy 2 strzykawkową? 
d) pulsoksymetr? 
e) ssak elektryczny? 
f) nosze główne reanimacyjne z kompletem pasów? 
g) Combizbierak lub oddzielnie deskę i nosze podbierakowe? 
h) krzesło kardiologiczne? 
i) butle tlenowe 2*10l oraz przenośną 2l? 
j) inne? 
k) jak rozumiemy pozostałe wyposaŜenie medyczne oraz leki stanowi drobny sprzęt i często 
jednorazowy sprzęt medyczny i jest w gestii zamawiającego? 
l) analogicznie, czy karetka typu „P” ma posiadać: 
-nosze główne samojezdne, przystosowane do reanimacji? 
-krzesło kardiologiczne? 
-combizbierak lub oddzielnie deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe? 
- pulsoksymetr? 
 
2. Prosimy o podanie: 
a) czy karetka typu „S” ma spełniać wymogi klasy B czy C? 
b) czy karetki typu „P” mają spełniać wymogi klasy A1 czy A2 lub B? 
 
3. Czy pojazdy mają posiadać klimatyzację? 
4. Prosimy o podanie wymaganego przez Państwa wyposaŜenia medycznego dla pojazdów o 
ile jest szersze niŜ załączone w naszych pytaniach, co znacząco warunkuje koszty oferty. 
 
 
Odpowiedzi. 
 
Ad. 1. Zamawiający wymaga aby pojazd typu „S” posiadał: 

a) defibrylator 2fazowy z opcją 12-odprowadzeniowego EKG 
b) respirator transportowy oddechowo-objętościowy zmienny 
c) pompa infuzyjna 1-strzykawkowa 
d) pulsoksymetr 



e) ssak elektryczny stacjonarny i przenośny 
f) nosze główne reanimacyjne z podstawą samojezdną i kompletem pasów 
g) oddzielnie deskę i nosze podbierakowe 
h) krzesełko kardiologiczne 
i) butle tlenowe 2x10l i przenośna 2l 
j)  pozostały sprzęt i wyposaŜenie medyczne zgodnie z normą PN-EN 1789:2008 oraz 

PN-EN 1865. 
k) w gestii zamawiającego pozostają leki oraz jednorazowy, drobny sprzęt medyczny (za 

wyjątkiem zestawów do wkłuć doszpikowych, konikotomii, zestawu oparzeniowego, 
zestawu porodowego) 

 
Karetka typu P ma posiadać: nosze główne samojezdne przystosowane do reanimacji, 
krzesełko kardiologiczne, oddzielnie deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe. 
Pulsoksymetr jest wymagany. 

 
Ad. 2. 

a) karetka S ma spełniać wymogi klasy C 
b) karetki P mają spełniać wymogi klasy B 

 
Ad. 3. 
Klimatyzacja nie jest wymagana. 
 
Ad. 4. 
Szczegółowe wyposaŜenie karetek powinno być zgodne z PN-EN 1789:2008 dla ambulansu 
specjalistycznego typu C oraz odpowiednio dla ambulansu wypadkowego typu B. 
 
 
Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Aktualny termin 
składania ofert: 08.09.2009r. godz. 13:00, termin otwarcia ofert: 08.09.2009r. godz. 13:15. 
 
 
 
 
 

/Adam Jakubowski/ 
likwidator SP ZOZ  

w Głubczycach w likwidacji 
_____________________ 
w imieniu zamawiającego 


