BZP/38/382-32/15

Jastrzębie-Zdrój, 15.09.15 r..
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawę, montaż, uruchomienie Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu
oraz Rezonansu Magnetycznego (BZP/38/382-32/15)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 15.09.15 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 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:
Pytanie nr 1 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, iz posiada pomieszczenia oraz infrastrukturę umożliwiającą na
przechowywanie magnesu do czasu zakończenia prac adaptacyjnych (minimalna powierzchnia
umożliwiająca przechowanie całego systemu rezonansu to 50 m kwadratowych; wymagane przyłącze
elektryczne 12 kW; wymagany dostęp do wody miejskiej wraz z umożliwieniem zrzutu wody do
kanalizacji; przepływ wody max 10l/min.; pomieszczenie do przechowywania magnesu powinno
znajdować się w takim miejscu, aby możliwa była jego dostawa- minimalny otwór umożliwiający
wprowadzenie magnesu 2,5 m (szer.) x 2,5 m (wys.) – oraz powinno być przystosowane do
przechowywania urządzenia o wadze 6 ton).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 1 (załącznik nr 1) pkt. 94
W związku ze zmianami Siwz z dnia 08 września 2015 w zakresie parametrów granicznych
angiografu dwupłaszczyznowego, w wyniku których zmawiający wprowadził wymóg zaoferowania
monitora min56’’ z funkcją prezentacji obrazu z płaszczyzny A lub B (zależnie od wyboru
użytkownika) w segmencie o wymiarach min. 2048x2048 pikseli i tym samym ograniczył uczciwą
konkurencję uniemożliwiając naszej firmie złożenia ważnej oferty przetargowej prosimy o
dopuszczenie zaoferowania monitora min 56’’ z wyświetlaniem obrazów w formacie 2K min
1560x1440 dla detektora o przekątnej 20’’. Dopuszczenie powyższego rozwiązania umożliwi nam
złożenie ważnej oferty w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej Ustawy Pzp zmienia treść
załącznika nr 1 do Siwz z zapisu:
Monitor o rozdzielczości HD lub większej montowany na zawieszeniu sufitowym, z możliwością
przesuwu, obrotu i zmiany wysokości monitora, dający możliwość podziału ekranu na mniejsze
segmenty w maksymalnej liczbie min. 8, do prezentacji min. 2 obrazów live (po jednym dla każdej
płaszczyzny), 2 obrazów referencyjnych (po jednym dla każdej płaszczyzny), obrazu ze stacji
rekonstrukcji 3D, obrazu z systemu monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Funkcja prezentacji
obrazu z płaszczyzny A lub B (zależnie od wyboru użytkownika) w segmencie o wymiarach min.
2048x2048 pikseli,
na zapis:

1

Monitor o rozdzielczości HD lub większej montowany na zawieszeniu sufitowym, z możliwością
przesuwu, obrotu i zmiany wysokości monitora, dający możliwość podziału ekranu na mniejsze
segmenty w maksymalnej liczbie min. 8, do prezentacji min. 2 obrazów live (po jednym dla każdej
płaszczyzny), 2 obrazów referencyjnych (po jednym dla każdej płaszczyzny), obrazu ze stacji
rekonstrukcji 3D, obrazu z systemu monitorowania funkcji życiowych pacjenta.
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- załącznik nr 1 po zmianach z dnia 15.09.15 r. – tj. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
(dla pakietu nr 1),
Pozostała treść SIWZ oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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