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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz
wielorzędowego tomografu komputerowego z podstacjami wraz z demontażem i odkupieniem
używanego tomografu komputerowego CT Lightspeed Ultra Advantage rok produkcji 2005”

(ZP 8/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

I.   Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1.  Pytanie 
Zamawiający w odpowiedziach z dnia 15.04.2014 , pismo DO-ZP/2014 uszczegółowił wymagania
odnośnie  osłon  osobistych  RTG  ,  wymaganych  w   Załączniku  nr  1  do  SIWZ,  wymagania
instalacyjne pkt 7 . 
W odpowiedzi  nr  137 Zamawiający precyzuje  zapis  dotyczący kompletu ochrony radiologicznej,
która ma  składa się z:
- Okularów 0,75 mm PB ( 1 sztuka)
- Kołnierza na tarczycę ( jeden dla dzieci jeden dla dorosłych ) ( 2 sztuki)
- Fartucha dla dziecka ( 1 sztuka)
- Półfartuszka ( z dużą osłoną ) ( 1 sztuka)             co najmniej 1 mm Pb
- Dużego fartucha jednostronny ( 1 sztuka) 
Wymóg zaoferowania fartuchów o równoważniku co najmniej 1 mm Pb jest bardzo niekorzystny dla
Zamawiającego.
Fartuch  tego  typu  ważyłyby  kilkadziesiąt  kilogramów  i  byłby  praktycznie  nie  do  udźwignięcia
zarówno przez dziecko jak  i przez dorosłego człowieka.  Producenci  ( w tym czołowy producent
osłon  Beta  Antix  nie  szyją  fartuchów  o  tak  wysokim  równoważniku  ołowiu  –  wyjątkiem  jest
prostokątny  półfartuch miednicowy, który jest mniejszy i nie wymaga skoplikowanego szycia ) 
Z uwagi na fakt, że fartuchy osobiste  o równoważniku 1 mm Pb z powodów praktycznych oraz
technologicznych nie są produkowane, nie są dostępne, oraz z uwagi na fakt, że tak ciężkie fartuchy
nie będą mogły być stosowane  przy badaniach, uprzejmie prosimy o dopuszczenie fartuchów o
równoważniku 0,5 mm Pb.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz odpowiedź na pytanie nr 137 z dnia 15.04.2014r.
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2. Pytanie dotyczy części VII. 6. SIWZ, wymogu załączenia do oferty instrukcji obsługi w formie 
elektronicznej i drukowanej
W związku z negatywną odpowiedzią na pytania Wykonawców dotyczące rezygnacji z załączenia do
oferty  dokumentacji,  w  tym  instrukcji  obsługi,  prosimy o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  dopuści
dostarczenie na etapie ofertowym instrukcji obsługi wyłącznie w wersji elektronicznej?
Instrukcja obsługi zostanie dostarczona w wersji drukowanej i elektronicznej przy dostawie sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
3. Pytanie dotyczy odpowiedzi na pytanie 222 z 15.04.2014r.
Prosimy o doprecyzowanie,  iż udzielona przez Zamawiającego odpowiedź na pyt. 222 uwzględnia
również zakres dostawy tomografu wielorzędowego.
Odpowiedź:
Odpowiedź z dnia 15.04.2014 r. na pytanie nr 222 dotyczyła tylko aparatu RTG.

4.  Pytanie  dotyczy  SIWZ  i  Załączników,  wielorzędowego  tomografu  komputerowego   (czasu
gwarantowanej naprawy oraz przybycia inżyniera serwisu w sytuacji awaryjnej)
W myśl zapisów SIWZ dotyczących gwarantowanych czasów naprawy (par. 8 ust. 7b wzorca umowy
tj.  Załącznik  nr  5),  odstępy  czasu  pomiędzy  dokonaniem  zgłoszenia  o  wystąpieniu  usterki,  a
finalnym  przywróceniem  sprawności  urządzenia,  przy  założonym,  ekstremalnie  krótkim,
gwarantowanym czasie przybycia inżyniera serwisu na miejsce instalacji w sytuacji awaryjnej (max.
4 godziny), wydają się być zbyt długie. Biorąc pod uwagę fakt, że gwarantowany czas naprawy jest
liczony  w  dni  robocze  tj.  od  poniedziałku  do  piątku,  niezrozumiałe  wydaję  się  dyktowanie  tak
krótkiego czasu gwarantowanego przybycia inżyniera na miejsce, które de facto na ma istotnego
wpływu na wywiązanie  się  z  relatywnie długiego czasu naprawy.  Proponujemy zatem skrócenie
gwarantowanego czasu naprawy do 5 dni roboczych (co de facto skraca czas realnej niemożności
prowadzenia diagnostyki w kontekście pierwotnie proponowanych zapisów SIWZ) a jednocześnie
wydłużenie gwarantowanego czasu przybycia inżyniera w miejsce instalacji w sytuacji awaryjnej do
8 godzin w dni robocze. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na skrócenie czasu przestoju o
2  dni  robocze,  co  stoi  w  zgodzie  z  dobrem  pacjenta  oraz  optymalizuje  wydatki   szpitala  (brak
konieczności  zwiększania  ceny  przedmiotu  zamówienia  z  uwagi  na  rygorystyczne  zapisy  dot.  4
godzinnego,  gwarantowanego czasu przybycia inżyniera,  czyli  zapewnienia obsługi  serwisowej w
trybie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku).
Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  dotyczące  gwarantowanego  czasu  przybycia  inżyniera
serwisu na miejsce instalacji urządzenia w sytuacji awaryjnej.

5. Pytanie 
Wykonawca nie jest w stanie przekazać oprogramowania serwisowego jako odrębnej, nieintegralnej
z urządzeniem części na etapie składanie oferty. Oprogramowanie serwisowe jest integralną częścią
przedmiotu  zamówienia,  a  skorzystanie  z  tegoż  jest  ściśle  uzależnione  od  uzyskania  certyfikatu
szkolenia.  W  celu  uzyskania  w/w  certyfikatu,  konieczne  jest  przeszkolenie  przedstawiciela
Zamawiającego u Wytwórcy urządzenia. Stoi to w zgodzie z bezpieczeństwem użytkowania 
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urządzenia oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości serwisu w celu bezpiecznej pracy z pacjentem.
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  odstąpienie  od  zapisów  dotyczących  przekazywania  kodów
serwisowych, oprogramowania do serwisowania w zamian za zobowiązanie ze strony wykonawcy do
zapewnienia  odpowiedniego  dostępu  serwisowego  po  uprzednim  przeszkoleniu  przedstawiciela
zamawiającego w siedzibie wytwórcy.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II.   Zamawiający koryguje odpowiedzi z dna 18.04.2014 r. zawarte w piśmie nr DO-ZP/104/2014:

1. Odpowiedź nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający rezygnuje z wymogu podania zamiennika lampy rtg innego producenta zainstalowanej 
lampy rtg w oferowanym wielorzędowym tomografie komputerowym i wykreśla pkt. 17 z               
załącznika nr 4 do SIWZ - Warunki gwarancji i serwisu, inne zobowiązania dotyczące 
wielorzędowego tomografu komputerowego”

2. pkt. III otrzymuje brzmienie:

„III. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w:
a)  Załączniku nr  4  do SIWZ -  Warunki  gwarancji  i  serwisu,  inne zobowiązania  dotyczące
wielorzędowego tomografu komputerowego -  wykreśla pkt. 17 

b)  SIWZ –  do punktu III.7.f. SIWZ dodaje sformułowanie „... - dotyczy aparatu RTG”

III.  W oparciu  o  art.  38  ust.  6  ustawy –  Prawo zamówień  publicznych  Zamawiający przedłuża
terminy: 

 składania ofert do dnia 19.05.2014 r. do godz. 9:30
 otwarcia ofert w dniu 19.05.2014 r. o godz. 10:30

 
 
Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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