
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data:25.06.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  z płatnością ratalną  (Znak Postępowania: 2526/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej 

przytoczone pytania: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 10 pompy do żywienia 
dojelitowego Applix Smart – o wymiarach 128x114x43 mm, waga 480g, szybkość podawania 
diety w granicach 1 - 600 ml/h ustawianie co 1 ml, zakres ustawienia całkowitej dawki: 1 – 
5000 ml.Zestawy do pompy Applix Smart są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami opakowań 
diet dostępnych na rynku.
Załącznik nr 22 – Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali gwarantującej 
długotrwałość i bezawaryjność?

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym przeziernym dla promieni RTG, z możliwością 
regulacji tylko segmentu pleców?

4. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 81 cm?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 204 cm?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 62 – 94 cm?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga 

dokonywaną za pomocą pedałów nożnych umiejscowionych po obu stronach wózka? Regulacja w zakresie ± 
18°?

8. Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny 
gazowej w zakresie 0 - 90° ?

9. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem czterosegmentowym , wyposażony w płynną regulację segmentu 
uda za pomocą mechanizmu korbowego (śrubowego) w zakresie 0 - 45° ?

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością monitorowania standardowym aparatem RTG z możliwością 
pozycjonowania kasety w dowolnym miejscu pod leżem bez konieczności stosowania prowadnic?

11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe w pełni zabezpieczające wózek oraz ściany 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, bez konieczności stosowania kół odbojowych?

12. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane za pomocą jednego przycisku 
niewystające poza obrys wózka, bez konieczności stosowania na nich dodatkowych krążków odbojowych oraz 
listew?

13. Czy Zamawiający dopuści wózek bez szyn do mocowania wyposażenia dodatkowego?
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14. Czy Zamawiający dopuści wózek którego podstawa jezdna wyposażona jest w pojedyncze koła o średnicy 200 
mm z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost?

15. Czy Zamawiający dopuści wózek bez tabletu do serwowania potraw?

Załącznik nr 23 - Wózki zabiegowe 

16. Czy Zamawiający dopuści wózki zgodne z poniższym opisem:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką 
wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Konstrukcja wózka 
wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad 
z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość 
szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc 
narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w 
tym 2 z blokadą, o średnicy 75 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone 
w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie 
podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany 
pojemniki „kieszeń”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania, 
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, 
druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich 
identyfikacje. Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie 
narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka.
Wózek wyposażony w pięć szuflad z czego trzy o wysokości 100 mm oraz dwie o wysokości 150 
mm. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
Wysokość : 91 cm 
- Głębokość :72 cm
- Szerokość: 83 cm
Dotyczy defibrylator nr 1

17. Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy Lifepak 20 E 
spełniający poniższe wymagania?
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DEFIBRYLATOR

1. Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 

2. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’

3. Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.

4. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej

5. Dwufazowa fala defibrylacji

6. Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J

7. Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund

8. Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji

9. Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim

10. Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J

11. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji 
z energią 150 J i większą

12. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych

13. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez 
proces defibrylacji półautomatycznej

14. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii

15. Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych

16. Możliwość wykonania kardiowersji

17. Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń

18. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.

19. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;

20. Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna

21. a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie

22. b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA

23. c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min

24. Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów

25. Wbudowana drukarka termiczna

26. Papier do drukarki o szerokości 50 mm

27. Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG
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28. Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin

29. Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci

30. Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 

31. Akumulator bez efektu pamięci 

32. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania

33. Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni 
naładowanych akumulatorach

34. Automatycznie wykonywane codzienne autotesty,  nie wymagające włączenia defibrylatora

35. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg

Pytanie 2

 Dotyczy defibrylator nr 2

18.Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy Lifepak 20 E 
spełniający poniższe wymagania?

36. DEFIBRYLATOR

37. 38. Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 

39. 40. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’

41. 42. Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.

43. 44. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej

45. 46. Dwufazowa fala defibrylacji

47. 48. Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J

49. 50. Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund

51. 52. Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji

53. 54. Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim

55. 56. Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J

57. 58. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 
150 J i większą

59. 60. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych

61. 62. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces 
defibrylacji półautomatycznej
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63. 64. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii

65. 66. Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych

67. 68. Możliwość wykonania kardiowersji

69. 70. Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń

71. 72. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.

73. 74. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;

75. 76. Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna

77. 78. a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie

79. 80. b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA

81. 82. c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min

83. 84. Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych + czujnik dla dorosłych - 1szt, czujnik dla 
dzieci -1szt.

85. 86. a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie

87. 88. Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów

89. 90. Wbudowana drukarka termiczna

91. 92. Papier do drukarki o szerokości 50 mm

93. 94. Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG

95. 96. Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin

97. 98. Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci

99. 100. Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 

101. 102. Akumulator bez efektu pamięci 

103. 104. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania

105. 106. Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych 
akumulatorach

107. 108. Automatycznie wykonywane codzienne autotesty,  nie wymagające włączenia defibrylatora

109. 110. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg
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Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2   Prawa  zamówień  publicznych  w  imieniu  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1 Tak.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Tak. 2L na wydzielninę dowolnego producenta.

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6.Tak.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. Tak.

Ad. 10. Tak.

Ad. 11. Tak.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Tak.

Ad. 14. Tak..

Ad. 15 Tak.

Ad. 16 Tak.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Tak.

Z poważaniem
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