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AG.ZP 3320.75. 12445.17

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz i zmiana. 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul.  Aleje  Jana Pawła II  10,  zgodnie z  art.  38 ust.  1,  2   ustawy Prawo
zamówień  publicznych  informuje,  że  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu
nieograniczonego na modernizację Pracowni Tomografii  Komputerowych Zakładu
Radiologii.  Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnień:

1.Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych wnosimy o wyjaśnienie  treści SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie dlaczego zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na
części,  skoro  nie  jest  to  przedmiot  niepodzielny,  wyodrębnienie  poszczególnych
elementów  przedmiotu  zamówienia  do  osobnych  części/pakietów  zwiększy
konkurencyjność, a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. Ponadto według
wiedzy  wykonawcy  na  chwilę  obecną  sposób  opisu  przedmiotu  zamówienia
polegający  na  połączeniu  wszystkich  opisanych  elementów  w  jedną  całość
powoduje, że ofertę będzie mógł złożyć tylko jeden wykonawca, co samo w sobie
narusza zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyodrębnienie
do osobnej części/pakietu dostawy nowej lampy rentgenowskiej rok produkcji 2017
do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji  GE Medical  Systems,  a
także wyodrębnienie 6(sześciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów
opisowych  dedykowanych  do  posiadanych  3  (trzech)  stacji  opisowych  AW  4.6
pozwoliłoby usunąć istniejące na chwilę obecną nieprawidłowości w postępowaniu i
umożliwiłoby różnym wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert.

 Wyjaśnienie:  Powodem niedokonania podziału na części są względy związane z
kosztami  wykonania  zamówienia,  czyli  efekt  jaki  może  zapewnić   udzielenie
zamówienia  jednemu wykonawcy  wybranemu w trybie  ustawy Prawo zamówień
publicznych.  Z  posiadanych  przez  Zamawiającego  informacji  wynika,  że   brak
podziału  przedmiotu zamówienia na części przyniesie znaczący  efekt finansowy, tj.
koszt  realizacji  zamówienia  będzie  niższy   o  ok.  530.000,00  zł.  netto  niż  w
przypadku podziału zamówienia na części.

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  upgrade/  modernizacja  trzech  stacji  opisowych
Advantage  Workstation  Volume  Share  AW  4.4  do  najnowszej  AW  4.7  z
oprogramowaniem  diagnostycznym   obejmuje  stacje  opisowe  przy  tomografie
komputerowym LightSpeed VCT 64, w związku z czym powinien polegać (oprócz
modernizacji  do  najnowszej  wersji  AW  4.7)  na  dostarczeniu  najnowszej  wersji
aplikacji  aktualnie  użytkowanych  na  stacjach  AW  4.4  zainstalowanych  przy
tomografie komputerowym VCT64, wobec czego zawierać następujące aplikacje: 

1. AW 01 CardIQ Xpress Reveal Smartscore 4.0 AutoBone Xpress CardEP VesselIQ
Xpress;
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2.  AW02  Colon VCAR CT Perfusion  4D Multi  Organs  AutoBone Zpress  Lung
VCAR VesselIQ Xpress;

3. AW 03 CardIQ Xpress Reveal AutoBone Xpress VesselIQ Xpress.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiają-
cy zmienia termin składania  i otwarcia ofert, oraz wniesienia wadium. Obowiązują-
ce terminy to:
- termin składania ofert  – 05 grudnia 2017r.  godz. 10:00, 
- termin wniesienia wadium –  przed 05 grudnia 2017 r godz. 10:00
- termin otwarcia ofert – 05 grudnia 2017 r godz. 11:00.   

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 13 dotyczącą  oznakowania
koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana następująco „Przetarg
nieograniczony – modernizacja Pracowni tomografii Komputerowych Zakładu Ra-
diologii. Zadanie nr .... . Nie otwierać przed 05 grudnia 2017 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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