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7.2. Krzesło Kardiologiczne  

 

Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta krzesła 

kardiologicznego, tj. firmę Stryker model 6252 których jedynym dystrybutorem na rynku 

polskim jest firma „Stryker Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, 

równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego 

traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi 

naruszenie artykułów:  

 art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie 

przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia 

publicznego 

 art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję 

 art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu 

Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję 

funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu 

Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy  

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności 

krzesła kardiologicznego renomowanego światowego producenta firmy Ferno model FST o 

poniższych parametrach? Zaznaczamy, iż jest to krzesło o równoważnych parametrach lub 

nawet zdecydowanie lepszych parametrach niż wymaga Zamawiający. 

 

Krzesło Kardiologiczne 

 Wykonane z anodowego aluminium pokrytego lakierem 

 Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach 

 Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z materiału typu winyl o 

wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i 

umożliwiające dezynfekcję 

 Możliwość złożenia do transportu w ambulansie   

  Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach   

  Wyposażone 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°   

  Średnica tylnych kół 150 mm  

  Średnica przednich  kół 125 mm   

  2 hamulce na tylnych kołach   

 Uchylne rączki tylne  

  Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 4 pozycjach   

  Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30˚  

  Rozstaw zewnętrzny płóz  37 cm   

 Stabilizator głowy pacjenta   

 Podnóżek na stopy pacjenta   

 3 pasy poprzeczne   

 Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym 14,4 kg   

 Wymiary po złożeniu: 100 cm x 52 cm x max 20 cm  
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 Udźwig 250 kg  

 

 

Ad.7.2. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż w przypadku krzesełka 

kardiologicznego ma być ono wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z 

materiału typu winyl o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, 

grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję – wymagamy siedziska wykonanego z 

tworzywa sztucznego  typu ABS (sztywne, twarde siedzisko) 
 

 

 

 

 

 

Pytanie 1. Do odpowiedzi z dnia 24.05.2019 nr 7.2 

 

Związku z odpowiedzią z dnia 24.05.2019 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne doprecyzowanie 

odpowiedzi. Rozumiemy że Zamawiający równoważnie dopuszcza  siedzisko z mocnego  wytrzymałego 

materiału typu winyl jak również z tworzywa sztucznego typu ABS. Oba te rozwiązania spełniają 

wymaganą funkcjonalność opisaną w SIWZ, różnią się tylko technologią wykonania. 

 

 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż w przypadku krzesełka 

kardiologicznego ma być ono wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie o 

wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i 

umożliwiające dezynfekcję – wymagamy siedziska wykonanego z tworzywa sztucznego  

typu ABS (sztywne, twarde siedzisko).  

 

 


