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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej

oraz trzech krzesełek kardiologicznych  na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., ul.

Baranki 24, 19-300 Ełk.

 Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia  wraz z

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – Dotyczy Urządzenie do masażu klatki piersiowej
Zamawiający w opisie  przedmiotu  zamówienia  opisał  wymóg „ssawka -  element  bezpośredniego
kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 sztuki”. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie
na wyroby jednego dostawcy na rynku polskim tj. Physio Control, dotyczy to urządzenia Lucas 2 lub
Lucas  3.  Zaznaczamy,  iż  pozostałe  urządzenia  na  rynku  posiadają  elementy  bezpośredniego
kontaktu z pacjentem skonstruowane w inny technologicznie sposób, jednakże spełniające te same
cechy użytkowe. 
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) Zamawiający nie może wymagać w
opisie  przedmiotu  zamówienia  cech  przedmiotu  zamówienia  zbędnych  lub  cech  niemających
znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia.  Dlatego żądamy zmiany
parametru na „element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 sztuki”

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich pozostałych
parametrów  określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  oceniamy  nie  tylko  jako  utrudnienie
uczciwej  konkurencji  stanowiące  naruszenie  zasad  określonych  w  art.  29  ust.  2  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  ale  przede  wszystkim pozbawienie  się  przez  Zamawiającego  możliwości
uzyskania atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty. 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza „  element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu min. 4 
sztuki”.

Pytanie nr 2 – Dotyczy Urządzenie do masażu klatki piersiowej
 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał wymóg „ możliwość wglądu w dane dotyczące
wyników pracy urządzenia po zakończeniu zdarzenia – transmisja za pomocą łączności Bluethof lub
Wi-Fi lub modem 3G”. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na wyrób jednego dostawcy
na  rynku  polskim  tj.  Physio  Control,  dotyczy  to  urządzenia  Lucas  3.  Ponownie  zauważamy,  że
ukształtowanie tego parametru jest tylko pozornie obiektywne, ponieważ część urządzeń na rynku



spełnia  ten  parametr  przy  jednoczesnym  niespełnianiu  pozostałych  parametrów  chociażby  Auto
Pulse  producenta  Zoll,  a  część  spełnia  pozostałe  parametry  przy  niespełnianiu  tego  parametru,
chociażby EasyPulse producenta Shiller. Dlatego żądamy zmiany parametru na „możliwość wglądu w
dane  dotyczące  wyników  pracy  urządzenia  po  zakończeniu  zdarzenia”  bez  określania  sposobu
wykonywania tej funkcji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) Zamawiający
nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub
cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich pozostałych
parametrów  określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  oceniamy  nie  tylko  jako  utrudnienie
uczciwej  konkurencji  stanowiące  naruszenie  zasad  określonych  w  art.  29  ust.  2  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  ale  przede  wszystkim pozbawienie  się  przez  Zamawiającego  możliwości
uzyskania atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu w dane dotyczące wyników pracy przy urządzeniu 
po zakończeniu zdarzenia.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy krzesełka kardiologicznego
W związku z tym, iż środowisku pracy krzesełka płozowego bardzo istotną sprawą jest stabilność
zjazdu krzesełka po schodach jako jeden z podstawowych kryteriów bezpieczeństwa pacjenta oraz
kąt pochylenia krzesełka z pacjentem zbliżony do naturalnej pozycji pionowej jaką pacjent próbuje
obrać, pytamy się czy dla Zamawiającego jest istotne, aby krzesełko spełniało te standardy i tym
samym Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało min. 37 cm rozstawu zewnętrznego płóz
oraz min. 30° kąta pomiędzy płozami a ramą krzesełka?
Ad. 3. Zamawiający nie wymaga aby urządzenie posiadało min. 37 cm rozstawu zewnętrznego płóz 
oraz min. 30° kąta pomiędzy płozami a ramą krzesełka.  

                 Z poważaniem:


