Kraków, 10.10.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-21/18
Przetarg nieograniczony pn. " Usługa serwisowa aparatu tomografu komputerowego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie 1
Załącznik 1b do SIWZ pkt. 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postepowaniu wykonawców posiadających
przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych firmy Siemens wydane przez
firmy szkoleniowe niezależne od producenta , jednak szkolące od wielu lat inżynierów w zakresie
obsługi aparatury medycznej firmy Siemens.
Zaznaczamy, że wymaganie certyfikatów wydanych przez producenta lub autoryzowany ośrodek
szkoleniowy w zakresie serwisowania TK stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu, co
stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości”.
Jeśli Zamawiający chce mieć pewność, że usługa będzie realizowana przez doświadczonego
Wykonawcę, proponujemy zapisać wymagania odpowiadające przedmiotowi zamówienia – co byłoby
zgodne z art. 22 ust. 1 a) ustawy Pzp, który podaje, że: „Zamawiający określa warunki udziału w
postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”.
Zamawiający może wymagać doświadczenia Wykonawcy w serwisowaniu tomografu
komputerowego potwierdzone referencjami oraz certyfikatów ze szkoleń w serwisowaniu tomografu
komputerowego firmy Siemens zamiast certyfikatów wydanych przez producenta.
Wnioskujemy o zmianę ww. zapisu na wymaganie zatrudniania inżynierów świadczących serwis
posiadających certyfikaty ze szkoleń w zakresie obsługi serwisowej aparatu Somatom Definition
wydanych przez podmioty zewnętrzne. Pozostawienie ww. zapisów w obecnym kształcie dopuści do
udziału w przetargu jedynie producenta, natomiast wykluczy z udziału w przetargu małe i średnie
przedsiębiorstwa, które pomimo braku ww. certyfikatów producenta zapewniają świadczenie usług
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serwisowych tomografów komputerowych na wysokim poziomie, co każdorazowo jest potwierdzane
w referencjach, wydawanych przez zarówno publiczne szpitale, jak i prywatne placówki.
Odpowiedz: Zamawiający nie precyzje konkretnej firmy aparatu TK. Zamawiający podtrzymuje
dotychczasowe zapisy TK.
Pytanie 2
Załącznik 1b do SIWZ pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób
zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych,
jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta.
Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję wymaganą przez
Zamawiającego. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez
Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części
nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.
Odpowiedz: Zamawiający dopuści tylko oryginalne części.
Pytanie 3
Załącznik 1b do SIWZ pkt. 9 i 10
Zwracamy uwagę, iż opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do wykorzystania dedykowanej
aplikacji jednoznacznie wskazuje na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jeden podmiot, tj.
producenta tomografu, bowiem ww. aplikacja stanowi jego autorskie rozwiązanie, a to narusza art. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w trosce o zachowanie zasady konkurencyjności w niniejszym
przetargu, Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie rozwiązania równoważnego oraz
zastosowanie równoważne oprogramowanie będącego własnością Wykonawcy
Jedynie system producenta przygotowany dla aparatu Definiton mógł uzyskać normę ISO/IEC
27001/2013. Dlatego prosimy o usunięcie wymogu normy dla systemu zdalnej diagnostyki.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie własnego urządzenia dostępowego,
którego konfiguracja (sposób podłączenia, w tym adresacja) musi być uzgodniona z Zamawiającym
i dostosowana do funkcjonującej u Zamawiającego infrastruktury IT. Zamawiający podtrzymuje pkt
10.
Pytanie 5
Załącznik 1b do SIWZ pkt. 28
Prosimy o wydzielenie z dostawy upgradu do wersji VE61. Jest to osobne zamówienie, które w
połączeniu z usługą ograniczy krąg wykonawców.
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje kompleksowej usługi w związku z powyższym Zamawiający nie
wyraża zgody na wydzielenie upgradu.
Pytanie 6
Bardzo proszę o potwierdzenie czy w ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga
wymiany lampy rtg?
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje wymiany lampy.
Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie:
I. załącznika nr 1B do SIWZ, który w pkt II ppkt 9 otrzymuje brzmienie:
„System zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system
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zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001/2013 lub równoważne, zapewniając
bezpieczeństwo danych medycznych – RODO”.
II. Pkt. 10.11. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
a) nazwa i adres Wykonawcy,
b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka
2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Usługa serwisowa aparatu tomografu komputerowego”, znak
sprawy: DZP.271-21/18, nie otwierać przed 17.10.2018r. przed godziną 10.00.”
III. Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2018r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków.”
IV. Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10.10.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w
Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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