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do wszystkich uczestników postępowania

SPROSTOWANIE 
dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 121 

 pakiet 13 – dostawa ramienia C

dotyczy: nr  postępowania  SPZOZ/PN/34/2018  na  dostawę  wyposażenia  w
przedmiocie  zadania:   „Poprawa  bezpieczeństwa  zdrowotnego  w  Regionie
Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i  przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I
Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia  dla potrzeb  SPZOZ Sanok 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

JEST 

* Pytanie nr 121 -   d  ot. PAKIET NR 13, dostawa ramienia C
Zamawiający punktuje tylko wybrane parametry aparatu rtg z ramieniem C, w tym nie
zawsze te  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  wartości  klinicznej,  obsługi  aparatu  i
dostępu  do  pacjenta  jak  np.  zakres  ruchu  poziomego  ramienia,  pomijając  wolną
przestrzeń  czy  wagę  ramienia  C.  Poprzez  takie  postępowanie  Zamawiający
faworyzuje w nieuzasadniony sposób rozwiązanie jednego producenta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
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Prosimy o wprowadzenie punktacji dla poniższych punktów zgodnie z poniższym:

Lp. Opis parametru Parametr
wymagany

Punktacja Parametr
oferowany

Ramię C – 1 szt

Generator

5. Prąd maksymalny dla fluoroskopii min. 6 mA >  20mA  –
5pkt

Lampa 

6. Pojemność cieplna anody min 50kHU >  100kHU
– 5pkt

Wózek z ramieniem C

1. Głębokość ramienia C min. 67 > 72 kHU –
5pkt

Monitor, tor wizyjny

3. Luminacja min. 300cd/m2 > 600cd/m2

- 5pkt

10. Pojemność pamięci na dysku twardym
wbudowanym w wózek z monitorami

Min.  10  000
obrazów

> 100 000 -
5pkt

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować wymogi SIWZ zgodnie z powyższym?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Serwis i gwarancja:
* Pkt. Nr 4
Zwracamy się z prośba o wykreślenie z ustępu zapisu: pkt. Nr 4
Z uwagi na złożoność i koszt systemów RTG oraz względy formalne (pozwolenia
wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze
seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia
zastępczego dla pakietu 13.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza, dotyczy pakietu 13.  

* Pkt. Nr 3
Prosimy o  potwierdzenie,  iż  czas ten  będzie  liczony w dni  robocze (dni  robocze
rozumiane  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od
pracy).
Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza     

Pkt. Nr 11
Czy zamawiający zrezygnuje z tego pkt lub zmodyfikuje jego treść na : „instruktarz
stanowiskowy pracownika serwisu SP ZOZ w Sanoku z zakresu obsługi technicznej i
konserwacji urządzenia”?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza, dotyczy pakietu 13.  
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MA BYĆ

* Pytanie nr 121 -   d  ot. PAKIET NR 13, dostawa ramienia C
Zamawiający punktuje tylko wybrane parametry aparatu rtg z ramieniem C, w tym nie
zawsze te  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  wartości  klinicznej,  obsługi  aparatu  i
dostępu  do  pacjenta  jak  np.  zakres  ruchu  poziomego  ramienia,  pomijając  wolną
przestrzeń  czy  wagę  ramienia  C.  Poprzez  takie  postępowanie  Zamawiający
faworyzuje w nieuzasadniony sposób rozwiązanie jednego producenta.

Prosimy o wprowadzenie punktacji dla poniższych punktów zgodnie z poniższym:

Lp. Opis parametru Parametr
wymagany

Punktacja Parametr
oferowany

Ramię C – 1 szt

Generator

5. Prąd maksymalny dla fluoroskopii min. 6 mA >  20mA  –
5pkt

Lampa 

6. Pojemność cieplna anody min 50kHU >  100kHU
– 5pkt

Wózek z ramieniem C

1. Głębokość ramienia C min. 67 > 72 kHU –
5pkt

Monitor, tor wizyjny

3. Luminacja min. 300cd/m2 > 600cd/m2

- 5pkt

10. Pojemność pamięci na dysku twardym
wbudowanym w wózek z monitorami

Min.  10  000
obrazów

> 100 000 -
5pkt

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować wymogi SIWZ zgodnie z powyższym?
Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga powyższe parametry ale nie  
wyraża na wprowadzenie punktacji.

Serwis i gwarancja:
* Pkt. Nr 4
Zwracamy się z prośba o wykreślenie z ustępu zapisu: pkt. Nr 4
Z uwagi na złożoność i koszt systemów RTG oraz względy formalne (pozwolenia
wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze
seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia
zastępczego dla pakietu 13.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza, dotyczy pakietu 13.  
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* Pkt. Nr 3
Prosimy o  potwierdzenie,  iż  czas ten  będzie  liczony w dni  robocze (dni  robocze
rozumiane  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od
pracy).
Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza     

Pkt. Nr 11
Czy zamawiający zrezygnuje z tego pkt lub zmodyfikuje jego treść na : „instruktarz
stanowiskowy pracownika serwisu SP ZOZ w Sanoku z zakresu obsługi technicznej i
konserwacji urządzenia”?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza, dotyczy pakietu 13                     

Z poważaniem 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany
w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
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