BZP/38/382-27/15

Jastrzębie-Zdrój, 29.07.2015r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń
dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15
SPROSTOWANIE z dnia 29.07.2015 r.
DO
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
- w WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANIE TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA
28.07.2015r. BYŁO:

Pytanie nr 84
Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 187a : ,,DICOM 3.0- DICOM WORKLIST”
Czy Zamawiający usunie ten punkt ze specyfikacji?
Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.
Uzasadnienie: Konsola lekarska nie służy do rejestracji pacjenta do badania, dlatego funkcja DICOM
WORKLIST jest domeną stacji technika, która jest zintegrowana z RIS i HIS. Jest to opcja niedostępna
na konsolach lekarskich.
Ponadto pragniemy zauważyć, iż wymagania odnośnie pracy w sieci stacji lekarskiej powtórzone są w
punktach 186-190 oraz 216-220.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
POWINNO BYĆ:
Pytanie nr 84
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Usuwa pkt. nr 187a w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ),
który był o następującej treści:
187a

DICOM 3.0- DICOM WORKLIST

tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ
w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) w następujący
sposób:
zmienia numerację pozycji LP. na prawidłową, a mianowicie zmienia się numeracja z LP. od 1 do 263
na LP. od 1 do 259.
W związku z powyższym, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie
z dnia 29.07.2015 r.;

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem
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