
        
                                                                           Zamość, dnia 20 grudnia 2017r.

AG.ZP 3320.75.13495.17  

Dotyczy: zmiana treści SIWZ. 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu  ul.  Aleje  Jana  Pawła  II  10,  z  uwagi  na  uwzględnienie  odwołania
dotyczącego braku podziału przedmiotu zamówienia na części, na mocy art. 38  ust.
4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zmienia  treść  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na  modernizację Pracowni
Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii w następujący sposób:

Ulega  zmianie  opis  przedmiotu  zamówienia.  Przedmiot  zamówienia  został
podzielony na trzy zadania (części). Ofertę można składać na wszystkie zadania bądź
na dane zadanie. Wiążący opis to:

Zadanie  1  –  dostawa  i  instalacja  lampy  rtg  do  tomografu  komputerowego
Revolution GSI produkcji GE Medical Systems;   

Dostawa  i  instalacja  lampy  rtg  do  tomografu  komputerowego  Revolution  GSI
prod. GE Medical Systems
- lampa rtg dedykowana do tomografu komputerowego Revolution GSI prod. GE 
-    lampa RTG fabrycznie nowa, 
-    zamontowanie lampy, kalibracja,  sprawdzenie poprawności działania aparatu i
wykonanie przeglądu okresowego z wystawieniem świadectwa sprawności aparatu.
-    wykonanie  testów odbiorczych  (akceptacyjnych)  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  lutego  2011r.  w  sprawie  warunków  bezpiecznego
stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów  ekspozycji
medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884), ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.)
Okres  gwarancji  –  minimum  12  miesięcy,  licząc  od  daty  podpisania  protokołu
zdawczo odbiorczego.

Zadanie 2 – modernizacja konsoli operatorskich tomografu LightSpeed VCT 64
do  najnowszej  wersji  FREEDOM  polegająca  na  wymianie  sprzętu  i
oprogramowania,  oraz  modernizacja  posiadanych  trzech  stacji  opisowych
Advantage  Workstation  Volume  Share  AW  4.4  do  stacji  AW  4.7  wraz  z
najnowszymi wersjami aplikacji aktualnie użytkowanych na stacjach AW 4.4;

1. modernizacja konsoli operatorskiej tomografu LightSpeed VCT 64 do najnowszej
wersji FREEDOM polegająca na wymianie sprzętu i oprogramowania,
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2. modernizacja trzech stacji opisowych Advantage Workstation Volume Share AW
4.4 do stacji AW 4.7 wraz z najnowszymi wersjami aplikacji aktualnie użytkowanych
na stacjach AW 4.4 tj: 
AW 01: CardIQ Xpress Reveal , Smartscore 4.0, AutoBone Xpress, CardEP, VesseIQ
Xpress
AW 02:  Colon  VCAR,  CT Perfusion  4D  MultiOrgans,  AutoBone  Xpress,  Lung
VCAR VesselIQ Xpress
AW 03: CardIQ Xpress Reveal AutoBone Xpress VesselIQ Xpress.
  
-     stacje  opisowe wyposażone  w  oprogramowanie  zgodne  z  Rozporządzeniem
Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  lutego  2011r.  w  sprawie  warunków  bezpiecznego
stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów  ekspozycji
medycznych, tj. oprogramowanie umożliwiające co najmniej:

 zmianę okna wyświetlania  w pełnym zakresie  w odniesieniu do wielkości
obrazu i położenia środka obrazu

  możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów

  zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT )

 powiększenie co najmniej 4-krotne

 możliwość wykonania kalibracji liniowej

 pomiar co najmniej odległości i gęstości ( punktów i ROI )

 wyświetlanie negatywu

 kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM

- dostawa 6 szt. fabrycznie nowych (2017/2018 rok produkcji) monitorów opisowych
do  zmodernizowanych  stacji  opisowych.  Monitory  powinny  spełniać  wymagania
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  lutego  2011r.  w  sprawie  warunków
bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów
ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884)
-  wykonanie  testów  specjalistycznych  dostarczonych  monitorów  zgodnie  z
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  lutego  2011r.  w  sprawie  warunków
bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów
ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884).
Okres  gwarancji  –  minimum  12  miesięcy,  licząc  od  daty  podpisania  protokołu
zdawczo odbiorczego.

Zadanie  3  –  dostawa  6  szt.  fabrycznie  nowych  (rok  produkcji  2017/2018)
parowanych  monitorów  opisowych  dedykowanych  i  certyfikowanych  do
posiadanych 3 sztuk stacji opisowych AW 4.6.

Dostawa  6 szt. fabrycznie nowych (2017/218 rok produkcji) monitorów opisowych
dedykowanych do posiadanych 3szt.  stacji opisowych  AW 4.6 spełniających wymo-
gi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków
bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów
ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884).
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- oprogramowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego
2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
dla  wszystkich  rodzajów  ekspozycji  medycznych  (Dz.U.  2017  r.,  poz.  884)
umożliwiające co najmniej:

 zmianę okna wyświetlania  w pełnym zakresie  w odniesieniu do wielkości
obrazu i położenia środka obrazu

  możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów

  zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT )

 powiększenie co najmniej 4-krotne

 możliwość wykonania kalibracji liniowej

 pomiar co najmniej odległości i gęstości ( punktów i ROI )

 wyświetlanie negatywu

 kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM

-  wykonanie  testów  specjalistycznych  dostarczonych  monitorów  zgodnie  z
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  lutego  2011r.  w  sprawie  warunków
bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla  wszystkich  rodzajów
ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884).
Okres  gwarancji  –  minimum  12  miesięcy,  licząc  od  daty  podpisania  protokołu
zdawczo odbiorczego.

Przeprowadzenie  szkoleń  w  zakresie  prawidłowej  eksploatacji  oprogramowania,
monitorów  i  innego  sprzętu  stanowiących  poszczególne  części  przedmiotu
zamówienia  –  pierwsze  w  dniu  podpisania  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego
stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, drugie w razie potrzeby w terminie
uzgodnionym z użytkownikiem – dotyczy zadania 1 i zadania 2. 

Termin realizacji zamówienia określa się następująco:
Zadanie 1 - dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution
GSI  produkcji  GE  Medical  Systems  –  maksymalny  dopuszczony  przez
Zamawiającego  termin  to  5  dni  roboczych  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  (z
wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  licząc  od  dnia  złożenia  przez
Zamawiającego  zlecenia  na  dostawę  i  instalację   przedmiotowej  lampy rtg,  przy
czym  umowa  będzie  obowiązywała  przez  okres  36  –  miesięcy  licząc  od  dnia
zawarcia umowy. 

Zadanie 2 -  modernizacja konsoli operatorskich tomografu LightSpeed VCT 64 do
najnowszej wersji FREEDOM polegająca na wymianie sprzętu i oprogramowania,
oraz  modernizacja  posiadanych  trzech  stacji  opisowych   Advantage  Workstation
Volume Share  AW 4.4 do stacji  AW 4.7 wraz z  najnowszymi wersjami aplikacji
aktualnie użytkowanych na stacjach i Zadanie 3 – dostawa 6 szt. fabrycznie nowych
(rok  produkcji  2017/2018)  parowanych  monitorów  opisowych  dedykowanych  i
certyfikowanych do posiadanych 3 sztuk stacji opisowych AW 4.6. – maksymalnie
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dopuszczony przez Zamawiającego to termin 10 dni roboczych tj. od poniedziałku
do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia zawarcia
umowy.
Dokumenty,  informacje  i  oświadczenia,  które  musi  zawierać  oferta,  należy
sporządzić oddzielnie dla każdego zadania. W formularzu „Oferta Wykonawcy”
należy określić, którego zadania dotyczy.
Pkt 3 i 4 formularza „Oferta Wykonawcy” otrzymuje brzmienie:
„3. Oświadczam/y, że oferowany termin realizacji  dostawy i instalacji  fabrycznie
nowej lampy rtg  do tomografu komputerowego Revolution GSI wynosi: …….  dni
roboczych  licząc  od  dnia  złożenia  przez  Zamawiającego  zlecenia  na  dostawę  i
instalację  przedmiotowej lampy rtg,  (maksymalny określony przez Zamawiającego
termin  to  –  w  ciągu  5  (pięciu)  dni  roboczych  licząc  od  dnia  złożenia  przez
Zamawiającego zlecenia). Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Oświadczam/y, że oferowany termin realizacji  zamówienia dla Zadania 2 wynosi:
……., dla Zadania 3 wynosi ………  dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy
(maksymalny określony przez Zamawiającego termin to – w ciągu 10 (dziesięciu)
dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy). Dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 

Ulegają zmianie zapisy dotyczące wadium:
Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium  w  wysokości  10.000,00  zł  (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia w tym:
-  wadium dla zadania 1 – 6.000,00 zł.,
- wadium dla zadania 2  - 3.500,00 zł.,
- wadium dla zadania 3 – 500,00 zł.

Zapisy dotyczące kryteriów oceny otrzymują brzmienie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o
znaczeniu:

Zadanie 1: 
a) cena – 60 %,
b) okres gwarancji – 30% - minimalny oceniany okres gwarancji – 12 miesięcy; 
c) termin realizacji dostawy i instalacji fabrycznie nowej lampy rtg  – 10% - za
zaoferowanie  maksymalnego  dopuszczonego  terminu  realizacji  dostawy  i
instalacji fabrycznie nowej lampy rtg tj. 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia
złożenia przez Zamawiającego zlecenia na dostawę i instalację przedmiotowej
lampy rtg zostanie przyznanych – 0 pkt. Za zaoferowanie  terminu realizacji
dostawy i instalacji fabrycznie nowej lampy rtg:
- 4 (cztery) dni robocze – zostanie przyznanych: 5 pkt;
- 3 (trzy) dni robocze – zostanie przyznanych: 10 pkt;
- 2 (dwa) dni robocze – zostanie przyznanych: 15 pkt;
- 1 (jeden) dzień roboczy – zostanie przyznanych: 20 pkt; 

Zadanie 2 i Zadanie 3:
a) cena – 60 %,
b) okres gwarancji – 30% - minimalny oceniany okres gwarancji – 12 miesięcy; 
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c) termin realizacji przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 i zadaniu 3 – 10% - za
zaoferowanie  maksymalnego  dopuszczonego  terminu  realizacji  przedmiotu
zamówienia w zadaniu 2 i zadaniu 3 tj. 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od
daty zawarcia umowy zostanie przyznanych – 0 pkt. Za zaoferowanie  terminu
realizacji pozostałej części przedmiotu zamówienia:
- 9 (dziewięć) dni roboczych – zostanie przyznanych: 5 pkt;
- 8 (osiem) dni roboczych – zostanie przyznanych: 10 pkt;
- 7 (siedem) dni roboczych – zostanie przyznanych: 15 pkt;
- 6 (sześć) dni roboczych – zostanie przyznanych: 20 pkt; 
- 5 (pięć) dni roboczych – zostanie przyznanych: 25 pkt;
- 4 (cztery) dni robocze – zostanie przyznanych: 30 pkt;
- 3 (trzy) dni robocze – zostanie przyznanych: 35 pkt;
- 2 (dwa) dni robocze – zostanie przyznanych: 40 pkt;
- 1 (jeden) dzień roboczy – zostanie przyznanych: 45 pkt;

Cena (dotyczy wszystkich zadań) - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej.
Najwyżej  oceniona   w  danym  zadaniu  zostanie  oferta  o  najniższej  cenie.
Porównywane  będą   ceny ostateczne  brutto  za  całość  przedmiotu  zamówienia  w
danym zadaniu.
 Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu
odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej.
Uwzględniając  wartość  tego  kryterium  60  punktów  (1%  =  1  pkt.)  obliczamy
przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez
wagę kryterium tj. 60,00 pkt.

Okres  gwarancji  (dotyczy  wszystkich  zadań)  –  będzie  oceniany  na  podstawie
złożonego,  oświadczenia.  Najwyżej  oceniona  w  danym zadaniu  będzie  oceniona
oferta, która zaoferuje najdłuższy okres gwarancji. 
Sposób obliczania punktów za kryterium  okres gwarancji: przyjmujemy zasadę
poziomu odniesienia tj. w tym przypadku okres gwarancji zaoferowany  w ofercie
badanej do najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji.  Uwzględniając wartość
tego kryterium 30 pkt. (1% = 1 pkt.)  obliczamy liczbę punktów dla danej oferty
mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Termin  realizacji  dostawy  i  instalacji  fabrycznie  nowej  lampy  rtg  (dotyczy
zadania  1)  –  będzie  oceniany  na  podstawie  złożonego  oświadczenia.  Najwyżej
zostanie  oceniona  oferta,  która  zaoferuje  najkrótszy  termin  realizacji  dostawy  i
instalacji fabrycznie nowej lampy rtg.
Sposób obliczania punktów za kryterium termin realizacji  dostawy i instalacji
fabrycznie  nowej  lampy  rtg:  ilość  przyznanych  punktów  za  termin  realizacji
dostawy  i  instalacji  fabrycznie  nowej  lampy  rtg  będzie  podstawą  do  obliczenia
punktów za  przedmiotowe kryterium oceny  z  uwzględnieniem jego  znaczenia  tj.
10%.   Przyjmujemy  zasadę  poziomu  odniesienia  tj.  w  tym  przypadku   ilość
przyznanych punktów ofercie badanej do największej ilości przyznanych punktów.
Uwzględniając  znaczenie  tego  kryterium  10  pkt.  (1%=1  pkt)  obliczmy  liczbę
punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj.
10 pkt.   

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 i/lub zadaniu 3  – będzie
oceniany  na  podstawie  złożonego  oświadczenia.  Najwyżej  zostanie  oceniona  w
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danym  zadaniu  oferta,  która  zaoferuje  najkrótszy  termin  realizacji  przedmiotu
zamówienia w zadaniu 2 i/lub zadaniu 3.
Sposób  obliczania  punktów  za  kryterium  termin  realizacji   przedmiotu
zamówienia w zadaniu 2 i/lub zadaniu 3: ilość przyznanych punktów za termin
realizacji  zamówienia  będzie  podstawą  do  obliczenia  punktów  za  przedmiotowe
kryterium oceny z uwzględnieniem jego znaczenia tj.  10%.  Przyjmujemy zasadę
poziomu  odniesienia  tj.  w  tym  przypadku   ilość  przyznanych  punktów  ofercie
badanej do największej ilości przyznanych punktów. Uwzględniając znaczenie tego
kryterium 10 pkt.  (1%=1 pkt)  obliczmy liczbę  punktów dla danej  oferty  mnożąc
wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 10 pkt.   

Oferta,  która  przedstawia  w danym zadaniu  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i
innych  określonych  powyżej  kryteriów  (maksymalna  liczba  przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Przedmiot  zamówienia  określony  we wzorze  umowy,  ulega  zmianie  w
zakresie jak został opisany powyżej.   § 2  ust. 2 tiret pierwszy wzoru umowy
otrzymuje  brzmienie:  „  -   dostawa  i  instalacja  lampy  rtg  do  tomografu
komputerowego Revolution GSI produkcji  GE Medical Systems w ciągu …..
dnia/dni roboczych (maksymalny dopuszczony termin 5 dni roboczych) tj. od
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc
od  dnia  złożenia  przez  Zamawiającego  zlecenia  na  dostawę  i  instalację
przedmiotowej lampy rtg. Okres obowiązywania umowy na dostawę i instalację
lampy  rtg  do  tomografu  komputerowego  Revolution  GSI   produkcji  GE
Medical Systems  to 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia
…….do dnia …………..” .
W § 11 dodaje się ustęp 5 i 6, które dotyczą tylko zadania 1 – dostawy i instalacji
lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI 
5. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych
z przedmiotem umowy, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  ustalonych  na  podstawie  przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
zmian  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne,  jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Sprzedającego, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których
wynikają w/w zmiany ceny jednostkowe netto/brutto ulegną odpowiednim zmianom.
6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen netto/brutto, o której mowa w
ust.  5,  Sprzedający  jest  obowiązany  przedstawić  Kupującemu  na  piśmie  wpływ
zmian  stawek  podatku  VAT,  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za
pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu   lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne  na  koszty  wykonania  zamówienia  oraz  propozycję  nowych  cen
potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany.
Zmiany  cen,  o  których  mowa  następują  po  uzyskaniu  akceptacji  Kupującego  w
formie  aneksu  do  umowy,  z  zastrzeżeniem zdania  następnego.  Obniżenie  cen  w
związku z obniżeniem stawki podatku VAT na produkty będące przedmiotem umowy
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”   
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Ulega  zmianie  termin  składania  i  otwarcia  ofert,  oraz  wniesienia
wadium.  Obowiązujące terminy to:
- termin składania ofert  – 16 stycznia 2018 r. godz. 11:00, 
- termin otwarcia ofert – 16 stycznia 2018 r. godz. 12:00.
- termin wniesienia wadium – przed 16 stycznia 2018 r. godz. 11:00.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec
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