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Dotyczy: Pootgpowanie o udzielenie
ia publicznego proriladzonego w trybie pzetargu
nieograniczonego na:,,dostawe, montaZ,
i uruchomienie aparatu RTG przowoinego z
ramieniem ,,C" do badad i zabiegow nac
h", oglooaonego w Suplemencie do Dzlennika
Uzqdowego Unli Europejskiej nr 2014/5 085i- 1 0641, w dniu 02.04.2(114.
Odwolulqqy:
Siemens SD. z o,o,
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11

03-821Warszawa
Zamawiaiacv:
Samodzielny Publiczny Szpital K[iniozny nr 2 PUM

Szczecinie

Al, Powsta6o6w Wielkopolskich 72
70

-

111 Szczecin

Fax:091 466 11 13
www.spSk2-ezczecin pl

Dziataj4c na podstawie art. 180 ust. 1, 3 i4 us
z dnia 29 stycznia 20C14 roKu - Prawo zam6wiefl
publicznych (tekst jednoiity Dz, U. z2OO7 r., N it2 , poz. 1655 z p62niejszymizmianami), dalej zwana
,,Llshwq Pzp", Siemens Sp z o,o,r zwana dalej ,
czyn no6ci dokonanych przez Zamawiajqcego postepowaniu o udzielenie zam6wienia

ny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

PUM - w

pfowadzonego w tryhie pzetargu nieogmniczonego

na dostaw?, monta2, instalacjg i uruchomienie

RTG paewoznego z ramieniem ,,C" do badafl i
14), opublikowanego vv Sqplemencie do Dziennika

zabiegdw naczyniowych, (znal< spmwy:

Uzqdowego Unii Europejskiej nr 2014/5 065 -

, niniejszym wnosi odwofanie wobec

11

Sieltens

1, w dniu 02.04,201,+., a polegajqcych

Sp. z o.o,
Prezes Zarztdu: Peter Baudrexl

u1,

2upni*o 't t

Tel.: +48 228709000

03

Sokror;Healrhcsfe; 0yrektor: Zbigniew Pawet Misdalski

-

Pol9kn

Faxr +48 ?2870900s
www,slemens.pl

Siedziba sp6tki: ul. 2upniaa I 1. 01.82'1 WERzawn. ZEtzAd: peter Biud/exl,
Zbiqniew Fawel Migdalski
S{d Rejonowy dla m.Et. Warszawy: XlllWydzia{ Gospodrruy Krojowego Rri
WEEE E0005030W, NIP; 526-03-02'870

821 W0r5znw8

Betrrnpn, Marek Bieiski, Picrtr Dobrowolski, Wojciech KowalEwshi,

54dowego, Nr

KRS
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w szczeg6lnosci na:
- sporzqdzeniu specyflkacji istotnych warunk6w

w zakresie wynlaganych parametr6w

lechnicznych przedmiotu zam6wienia w spos6b nar

zasadty uczciwej kon Kurencji i r6wnego

traktowan ia wykonawcOw
- na opisie przedmiotu zarn6wienia

uczciw4 konkurencjg oraz unismozliwienie

w spos6b

granioznych jednoznacznie preferuiqcych

zloZenia waznej oferty, popftez okreSlenie

uz4dzenia

O

jed nego kon

kretnego prod ucenta

dwolujqcy zata)ca Za rnawiaj qce

'w zakresie art.

m

7 ust, 1, art. 29 ust,

1

u
,

na

2

rusze

n i €l

ustaw)/ Prawo,Zam6wief Publicznych

,

Odwotuiacv wnosi o:

- uwzglqdnienie odwotania w caloSci

- przywr6cenie zasady rdwnego traktowania

poprzez nakazanie Zamawiajqcemu

wp rowadzen ia modyf ikacj i za p is6w S pecyf iKacj

Warunkdw Zam6wienia w sposob wynikajqcy z

i

u zlozenier waznej oferty

uzasadnienia odwotania i tym samym umozliwienie

- modyfikacjq zapis6w Specyfikacji tstotnyoh Waru
odwoiania, pozwalajqo na zlozenie waZnej

Zam6wienia w spos6b wynikajqcy z uzasadnienia
ncyjnej oferty

i

odwoiujqcemu pzysluguje prawo do skozystania
gdyz jest jednym z wykonawcdw oferujqcych urz

Zamawiajqcego postgpowania. odwotuj4cy ma in

$rodl<6w ochrony prarwn€j zgodnie

z art. 179 ust. 1,

bqdqce pzedmiotem prowadzonego pEez
we wniesieniu odwcrtania, gdyz w przypadku
ej i konkurencyjnej ofefty, a w konsekwencji

uwzg lgdnierria odwotania zyska mo2liwo*C

moZliwoSd uzyskania zam6wienia,

Informacjq stanowiqcq podstawq do wniesienia

Odwolujqoy powziql w dniu 02.04.2014.

Europejst<iej oraz zamieszezenia SIWZ na

.

odwofanie zgodnie z aft- 182 ust 2 pkt.1 PZP

W zwiqzku z powyzszym niniejsze

wniesione w pzewidz:ianym Ustawq terminie,

pzez Odwoiuj qcego

analiza Specyfikacji lslotnych Warunk6w Zam6wienia,
dowodzi, i2Zamawiajqcy zdefiniowal wymogi w

opublikowanej na stronie Internetowej

zakresie przedmiotu zam6wienia w spos6b
wykonawc6w, uniemozliwiajqc Odwotujqoem

dzied

w Suplemencie do Dziennika Uzgdowego Unii

zamiegzczenia ogloszen ia o wszczgciu

Przep rowad zona

-

zasady uczciwej Konkurencji i r6wnego traktowania
wa2nej oferty. Odwolujqcy posiada w swojej ofercie

u

bardzo szerol<izakres uaqdzefi do angiografli,

er

indywidualnych potzeb pracowni diagnostycznych,
SIWZ w niniejszym postgpowaniu zostaiy opr

iq dostrcsowaniir ich funkcjonalno6ci do

zaleznosci od profllu ich dziatalno$ci, Niestety zapisy
w taki spos6b, 2e Siemens, bqdqcy wiodqcym
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producentem aparatury RTG, nie mo2e zto2yd ofrarty kt6ra spelnialaby wyrragania
zatqcznika nr b do
Formulaza oferty. Nie jest to spowodowane faktt:m
odpowiedniego sprzetu, a jedynie

opisem pzedmiotu zam6wienia, kt6ry wskazuje n:i

technologiczne konkretnego producenta,

\ru ocenie Odwoluj4cego

SIWZ zawiera zapisy,
brzmienie prowadzi do zablokowania mo2liwoSci
udzialu w postqpowaniu zar6wno Odwolujqcemu .i tez innym producentoln sprzetu bgdqcego
pzed m iotem zarn6wien ia, D la przywrdcenia zasacly
konkLrrencji i rdwnego traktowania

rvyKonawc6w, niezbedne jest doKonanie stosownych

pzedmiotcrwych postanowiefi Specyfikaoji

lstotnych Warunk6w Zam6wienia, Majqc na uwacfze, 2 oelem pzeprowadzenia zam6wienia publicznego
jest zaspokojenie potrzeb Zarnawiajqoego i to Zarn
okreSla paedrniot zam6wienia stosownie do
swoich potzeb, chcemy wyra2nie podkreSlid i2 zrn
obnizenia wymaganych parametr6w i fu
zaoferowanie najnowszego

-

aktualn ie

y, o kt6re wnosi Odwolujqcy, nie prowadzA do
przedmiotu zarn6wienia, a jedynie rnajq umo2liwi6
do spzedaZy - aparatu Siemensa, Zaznaczamy

r6wniez, ze apamt kt6ry OdwolujAcy choiatby zaofe

, funkcjonalnie

2lamawiajqceg o. Zqdan ia Odwotujqce go od n oszq

samym dO

traktowania Wykonawc6w, zyskania mo2liwo6ci

w peini odpowiada wymogom
przywnlcenia zasady r6wnego

ia rdwnowaznej ofen/, a Zamawiajqcemu uzyskanie

hronSurrn"t nej ceny-

F'on

i2ej

p

rzed stawia my szczegolowe za rz uty od nrr6

2lemawlaJ4cy oplset plzedmiot zam6wienia w taki

wymogi tego opisu jost Vieion RFD; producent:
zloienie oferty nie podlegaj4cej odrzuceniu, a w
1, Dotyczy SIWZ, Zatqcznik nr 5 do

formulaza

Zlamawiajqcy wymaga zakresu ruchu wzdiu2nego
\rVarunek
un

w

obecnym bzmieniu w spos6b nieuza

iemozl iwiajqc nam z{ozen ie oferty n iepod leg ajEcej

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu z
r6wnego 2O cm.
F

owyzszy param etr naleZy rozpatrywaC

fu nkcjonrrlnr

Zl"amawiajqcy wymaga detektora wielko$ci 30 x

cllatego t€z zakres ruchu ramienia

3Cr

c wzdluz nie j€)st

poqzeazny blatu stolu z pacjentem, Jest to jeden z
pragniemy zwr6cid uwegq ne fakt, 2e oferowany
gl9boko6d ramienia od konkurencyjnego

zapis6w SIWZ, jak rC,wnie2 Zqdania ich modyfikacji.

ie jedynym aparatem spelniajqcym
tym samym w eFoe6b uniemoiliwiaiqoy nam

, Pkt.4
ienia C r6wnego lub wiqkszego 26 cm.
iony zawg2a i ogranicza konkurencjg,
E UCentu,

resem ruchu wzdlu;Znego ramienia C

w pofqczeniu z wielkorloiq detektora, WyjaSniamy, iz
(p,64), co gwarantuje mu duze pole widzenia.
rytyczny. Ponadto zawsze dostgpny jest jeszcze ruch
uzywanyclh ruch6u/ w ramionach G. Dodatkowo

nas eparat posiada o kilka centrum wiqksza
dodatkowo zwigkszir zakes mozliwych ustawiefi

aparatu,

Srrona 3 z 17
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\ffnosimy o zmianQ zapisu na:

tl

l20cm

Zakres ruchu wzdluznego ramienia C

21.

Dotyczy SIWZ, Zat4cznlk nr 5 do formulaza ofr rty, Pkt,6

2'.amawiaj4cy wym

ag

a ruch u wzdlu2ne go zm otoryzc

yanego ramienia C.

w

obecnym bzmieniu w spos6b nieuzasa niony zawg2a i ogranir:za konkurencjg,
iemo2 liwiajqc n am zlolenie oferty n iepod legajq cej ld zuceniu.

'Warunek
un

Podad

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowanats aparatu
Powyzszy param etr

na

I

e2y rozpatrywad

fu

n

i ,z zmoloryzowa n ego ruchu wzdluZnego

kcj on al ni

ra m ien

ia C,

w polqczenru z wielko$ciq detektora, WyjaSniamy, i2

Zamawiajqcy wymaga detel<tora wielko$ci 30 x 30 cr (p,64), co gwarantuje mu duze pole widzenia.
Dlatego tez zal<res ruchu ramienia C wzdiuZ nie jtrst rytyczny, Ponadio zaw'sze dostgpny jest jeszcze ruch
poprzeczny blatu stolu z pacjentem. Jest to jeden :r r niej u2ywanych ruch6w w ramionach C, Poniewaz
aparat ma by6 wykozystywany w proceduraoh naoz' riowych to zwykle raz

rrv

trakcie zabiegu ustawia sig

prolozenie wzdluzne ramienia- Dodatkowo pragnierrny zwr6cid uwage na fakt, 2e oferowany Nzez nas aparat
prosiada o kjlka centrum wiqksza gtqboko$d ramienia

fi konkurencyjnego

rozwiqzania co dodatkowo

zwi?ksza zakres mo2liwyoh ustawiefi aparatu.
lVnosimy o wyt<reSlenie punktu w caloSci.

3r,

Dotyczy SIWZ, Zalqcznllt nr 5 do formulaEa ofl ;y, Pkt. 6

Tiamawiajqcy wymaga szybko6ci ruchu wzdlu2nego

lVarunek
u rr ie m

o2l

w

obecnym brzmieniu w spos6b nieuzaLsar

iwiajqc

na

rwnego lub wiqkszegc' 30mm/s

iony zawqza i ogranicza konkurencjq,

m zloze n ie ofeft y nie pod leg ajq c ej

tu.

I ruchem ramienia (omdwiono we

!V zwiqzku z faktem oferowania aparatu z rqcznyrl v
wczeSniejszym punkcie) nie mozemy w podad warrto
Wnosimy o wykre$lenie punKtu w caloSci.
{f, Dotyczy SIWZ, Zalqoznik nr 5 do fornnulaza

, Pkt"

I

ZlamawiajEcy wymaga-

lo

I

Warunek
Lr

n ie

E 30mm/s

I

lSzybko$d ruchu pionowego

w

obecnym bzmieniu w spos6b nieuzasar

mozliwiajqo nam zloZen ie oferty n iepod leg aj qLcej

Poda6

zawgha i ogranicea konkurencjg,
;entu,

Silonu 4 z 17
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Jest to jeden z mniej uZywanyoh ruch6w w remion
naczyniowych podczas kt6ryeh razna poczqtku
wysolco6ci stolu wraz z pacjentem, a nastqpnie

C, Aparat ma byd wlikozystywany w Ffocedurach
u ustawia sig wysok;o$d ramienia odpowiedniq do

Inie nieznaoznie koryguje, WaftoSd ta zatem nie ma

zadnego znaczenia klinicznego. Wnosimy o

oalego punktu 9.

5. Dotyczy SIWZ, Zat4cznik nr S do formutaza

, Pkt,10

Zamawiajqcy wymaga

Zakres ruchu orbitalnego ramienia C

Warunek
un

w

obecnym brzmieniu w spos6b n

iemozliwiajqc

na

y ruch LAC/RAO) wokdl osi

iony zawq2a i ogranticza konkurencjg,

m z{o2en ie oferty n iepod leg aj qrcej

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu
Obecny wyrn6g jest sztucznie zawyzony, gdyZ

r,rr

wi

naczyniowych powszechnie stosuje siE obecnie
ruchu orbitalnego 1150, Tylko jeden producent

ru(lhu orbitalnego nie mniejszym niz 145".
i ramion C u2yruvanych do badad izabieg6w
C ze wzmacniacziami 12" lub 13" z zakresem

aparat z zak:resem powy2ej 160'.

Wnosimy o zmianq zapisu na;

Zakres ruchu orhitalnego ramierria C

> 145". Podad

wok6l osi popzecznej

6. Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 5 do

formulaza

rty, Pkt. 12

Zamawiejqcy wymaga:
SzybkoSd ruchu orbitalnego

Warunek
u n ie m

w obecnym brzmieniu w spos6b

niony zawq2a i ogmniicza konkurencjq,

ozl iwiajqc nam zlozen ie ofeft y n iepodlegajqcej

W pzypadku zmiany poloZenia o 90" aparat o
natomiast oferowane przez nas ramig C wykona ten

i 15'/s wykona ten obr6t w ciqgu 6 sekund,
w ciqgu 9 sekuncl. R62nica jest niewielka i nie ma

wplywu na jakoSd pracy podczas zabieg6w
Wnosimy o zmianq zapisu na:
Szybko66 ruchu orbital nego

Strona 5 z 17
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7. Dotyczy SIWZ, Zalqcznik nr 5 do formutarza

, Pkt. 15

Zamawiajqcy wymaga:
Szybko6C obrotu wok6l osi wzdlu2nej

Warunek
u n ie m

ozl

w

obecnyrn brzmieniu w spos6b nieuz

iwiaj4c narn zloze n ie oferty n iepod

le

iony zawqea i ogranic;za konkurencjQ,

gajqr:ej

W paypadku zmiany polozenia o 90" aparat o
natomiast oferowane przez nas ramiq C wykona

t:n

15'/s wykona ten obrdt w ciqgu 6 sekund,
w ciqgu g sekund. R6Znica jest niewiellca i nie ma

!!'plywu na jako5d pracy podczas zabiegdw naczyn
Wnosimy o zmiang zapisu na:
Szybko6C obrotu wok6l osi wzd+uznej

L Dotyczy SIWZ, Zat4cznik nr 5 do formulaza

,Pkt.22

Zamawialqcy wymaga:
bezpiecze

Warunek
lr n

i

w

fi

stwa wylqczaj4cy

obecnym bzmieniu w spos6b

em o2 | iwiaj

qc

na

niony zawgZa i ogranicza konkurencjq,

m z\ohenie ofe rty n iepod leg ajqcel

!V celu zapewnienia bezpieczeilstwa wystarczy, jr:Sli
promieniowanie oraz zatzymane ruchy, Dodatkotvo
arparatu - zgodnie z zapisem z tabeli - moze

uwadze szezei rozu m ia ne pojqcie bezpieczefl sN/a

sytuacji awaryjnej zostanie wylqozone

4rtbcil

uwagQ, :ze natychmiastowe wylqczenie

uszkodzeniami w berzie danyoh. Tatem majqc na
interesie Zarrrawiajqcego iest dokonanie

cloprecyzowanie zapisu.

Wnosimy o zmianq zaPisu na:
Przycisk bezpieczefl stwa
promieniowanie oraz ruchy aParatu,

tf. Dotyczy

SIVUZ,

Zalqcznik nr 5 do formulaza

, Pkt.24

iZamawiaj4cy wymaga.

Hamulce wszystkich ruch6w, hamulce
manualne z mo2liwosciq wylqczeniet

ktromagnetyczne or€E
elektryc;znych

i

sterowania oraz hamowania rgcznego

srrond 6 2 17
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Warunek
u n iemoz

I

w

obecnym bzmieniu w spos6b

iwiajqc nam z{ozenie oferty n iepod

zawg2a i ogran icza konkurencjQ,
leg aj atcej

Zapis okresla konkretny spos6b uzyskania funkcjona
Pmgniemy zaoferowad aparat z rdwnowa2nymi

nie uvraglgdnla,iqc innych rozwiqzail na rynku,

Wnosirny zatem o zmiang zapisu na:
Hamulce wszystKich ruch6w, ham[iin
wzdluznego, orbitatnego (RAOiLAC))

ramienia (CRAN/CAUD),

i

funkcjonalnoSd rQcznego zwalnianiil mi
fgcznego przemieszczania ramieniil,

powyZszych hamulcriw oraz
ruchu ramienia C w

przypadku braku zasilania

10. Dotyczy SIWZ, Zal4czntk nr 5 do formulsr?,a

,

Pkt.25

Zamawiaj4cy wymaga:

Mo2liwo6d zapamiqtania pozycji ramienia ,,O"

Warunelr
un

w

obecnym bzmieniu w spos6b ni

iemoZl iwiaj qc

n

zawe?a i ogranicza l<onkurencjq,

am zlo2e n ie oferty n iepod legajqcej

Parametr ten jest sztucznie zawyaony, gdy2 w
pozycje, Tylko jeden, preferowany przez

klinioznych standardowo stosuje siq dwie
produ cen t oferuje wymaga

n

y

pa ra

metr, Zwraca

siq o zmiang na:
Mo2liwo$c zapamiqtania pozycji ramienia,,(}"

11. Dotyczy SIWZ, Zat4cznik nr 5 do formular:za

,Pki",27

Zamawialqcy wymaga:
Monitor dotykowy - interface uz$kownika, <lo

geleratora zamontowany na w6zku z rami
poohylania monitora. Podglqd obrazu z

oraz kontrastem ijasno$ciA obrazu. Podglqd
promieniowan ia, repozycja Kolimator6w oraz

C, z mo2liwo$ciq obrracania i

sterowania obrotem
imator6w bez u2ycia
ie kqt6w ramiernia C

Sfionit 7 217

m

y
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w

Warunek
un

obeonym bzmieniu w sposdb

iernozl iwiajqc na m ziozen ie oferty

n

niony zawg2a i ogranicza konkurencjq,

iepod legajqcej

i spos6b obslugi apamtu, umo2liwi nam ztoZenie

lliEwielKa zmiana, nie majqca wptywu na
waZnej

ofefi:

wnosimy o wykreslenie s{6w,,i

Monitor dotykowy - inteface uZytkownika, do
generatora zamontowany na wdzku z rami
monitora. Podgled obrazu

z

funkojq

kontmstem i jasnoSci4 obrazu. Podglqd

orazo

uwzglqdnierqie nowego bzmienia punktu:

ia funkclami obrazu oraz

C, z mozliwoSoiq obracania

eterowania obrotem omz
bez u2ycia promie'niowania,

repozycja kolimator6w oraz wy5wietlanie kqliCw

112.

Dotyczy Slwz, Zalqcznik nr 5 do formularza

, Pkt.30

llamawiajqcy wymaga:
Mo2liwoSd wykonywania ruch6w motorowych

\Narunek

w

un iemoz

iwiajqc

I

obeonym bzmieniu w spos6b
na

z zacnowantern

zaweza i ogranicza konkurencjg,

m zto2enie oferty niepod legaj4cej

lluchy monitorowe z zachowaniem izocentrum koni
3D. W rriniejszym postqpowaniu Zamawiajqcy nio

sq tylko w pzypadku akwizycji do obrazowania
takiei funkcjonaltro$ci, Dlatego wnosimy o

r,vyKre$lenie punKtu w calosci

{3. Dotyczy SlWz, Zafqcznik nr 5 do formularrit

, PKt. 31

ZamawiajqcY wyrnaga;

PanelOo sterowania ruchami ramienia C
funkcjrrnalno*ciq min,
- joystick do sterowania s[rotern llO/RAo.i
- joystick do stetowania ruchem poziomym i pi
- progmmowanie min, 3 PozYcji
- ruch ramienia C izocentryczny
- moZliwoSci4 okreStania ruch6w zgodnie z
- pzycisk,,0" do ustawienia ramienia C w
- pfzycisk bezpieczefistwa wylqczajqcy ut

Warunek
un

w

obeonym brzmieniu w spos6b n

iemo2l iwiaj qc n am z{o2e

n

ie oferty

n ie

pod legaj upej

do szyny bocznej stolu z

iony zawQza i ogranircza konkurencjQ,
iu. W wiqksz'osciodnosi siq do wymagarl z

innych punkt6w tabeli. Jednocze$nie naleZy

2e lAcznie wszystKie te wymagania spetnia tylKo

jeden aparat Vision RFD firmy Ziehm' Zamawiaiqcy
stosowania przycisk6w zamiast joystiokdw

wziqi pod uwage rcrzwiEzah rdwnowaznych
siq o zmianq na:
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Paneldo sterowania ruchami ramienia C

do szyny'booznej stoiu z

funkcjonalnosciq min.
- sterowanie obrotem LAO/RAO iCrani

(pzycist<i lub joystick)

- sterowartie ruchem pionowym (prz_yciski luh
- progfamowanie min, 2 pozyc)i

- przycisk bezpieczefistwa wyiqczejqcy min,

14. Dotyczy SIWZ, Zalqcznik nr S do formularza
Zamawiajqcy wymaga:

iowanie i ruohy apamtu

rty, Pkt.38

Kolimator typu lrys

Warunek
u n ie m

w

obecnym bzmieniu w sposdb

ozl iwiaj Ao

y zawqza i ogranicza Konkurencjg,

nam zlohenie oferty n iepod tegaj qcej

parametru kolimator gpu lrys to kolimator w posl,aci

W pzypadku detektora o ksztalcie prostokqtnym wi

au.

Wg. powszeohnego rozumienia tego

umo2liwiajqcq kolimacj g z6li2on4do okrggu,
zastosowan e ma kol imator prostok4iny,
i

D

latego

wnoslmy o zmlanQ:
Kolimator typu lrys lub prostokqtny

15. Dotyczy SIWZ, Zalqcznilr nr 5 do formulan:a

rty, Pkt.42

Zamawiajqcy wymaga:
Pojemno$6 oieplna kolpaka anody

Warunek
un

w

obecnym btzrnieniu w spos6b

iemoz iwiajqc na m zloZen ie
I

ofefiy n iepodleg

iony zawg2a i ogmnioza konkurencjg,
aj r4cej

PojemnoSd zgdu 2500 kHU odpowiada pojemnogci

telekomando, na kt6rych rdwniez wykonuje siq dlug
ieden producent oferuje wymagany parametr
obrazowego umo2liwia stosowan ie niZszych d aureK,

i kolpaka w stacrjonarnych aparatach typu
procedury z u2yciern fluoroskopii lub DSA, Tytko
w naszym rarnieniu

c

nowoczesnego systemu

tym samym'wymaganB sq mniejsze parametry

cieplne lampy. Zwftcamy siq o zmiang popmwiaj:lc
Pojemno$6 cieplna kolpatca

16. Dotyczy SIWZ, Zalqcznik nr 5 do formulanra

,Pl(f-44

Zamawi{qcy wymaga:
srrond9r17

1
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SzybkoSC chlodzen ia KofPaKa

Warunek w obecnym brzmieniu w spos6b
nam zlo|enie oferty n ie pod legajqcej od rzucen u.
€izybko€o chtodzenie kotpake zqdu powyzej 20
sitacjonarnych aparatach typu telekomando, na
fluoroskopii lub DSA- Tylko jeden prodqcent oferLije

iony zawg2a i ogranic::a konkurencjq, uniemozlawiajqc

i

rarnieniu C nowoczesnego systemu obrazowego'
wymagane sa mniejsze parametry cieplne lampy

n (oK- 300 W) to szybko$C chlodzenia lamp w
r6wnieZ wykonuje si6? dlugie Procedury z uzyciem
paramel.ry. VVykozystanie w naszym
iwia Etosowanie ni2s;zych dawek, a tym samym
siq o zmianq na

SzybKosc chfodzen ia KotPaKa

'17. Dotyozy SIWZ,

, Pkt.4e

Zalqoznik nr 5 do formularza

izamawiajqcy vvymaga:
haniczny, skutku.i
antykotizyjny
ruchu w chwali natrafienia na op6r (np- zetk
elementami stofu)
\,A,/arunek

w obecnym brzmieniu w spos6b

iastowym zatrzyrn
obudowy generator€t z

natych

m

an

iem

zawgza i o g ra n icza kon ku rencj q,

n

nam zlo2enie oferty n iePodlegajqcej odrzuceniu.
W pzypadku poruszajqcego siq silnikowo rarniertia
ril/iec takie zsbezpieczenie nie zagwarantuje bral(u

un

iemozliwiajqc

mo2na m6wi6 o nat)fchmiastowym zatzymaniu
Wnosimy o \ivyt<re6lenie punktu w caloSci.

't8. Dotyczy SI\/VZ, z,al4cz'rak nr 5 do formulaz:a

, Pl(- 50

,Zamawiaj4cy wymaga:

Czqstotliwo€6 generatora

obecnym brzmieniu w spos6b nieuza'sad iony zawgza i ogranicza konkurencje, uniemo2liwiajgc
m zloZen ie oferty n lepodl egajqc€j od rz uaen u,
Froducenci stosujq r62ne technologie, kt6re w r62ny
wykorzystujq czestotliwosc generatora q czgstotliwosr! pracy generatora.
niektdre pmcujq z jednq czgstotliwoeciq, inne stosujq

'v1/arqneK w
na

i

Zamawiajqcy opisal tylko jedno z moZliwych

.

Wnosimy o zmiane na:

Strona 1O217

zmtane na:

Ef-Tsko@nam'rrr'
2/a. Dotyc;zy SII,VZ,

Zalqcznlk nr 5 do tbrmulerza

, Fkt. 5!'

Zamawiajqcy wymaga:
Strona 11 217
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Zakres pr4ddw dla fluoroskopii pulsacyjnej

Warunek w obecnym bzmieniu w sposdb ni
nam ziozen ie oferty

n

zawqZa i ogranicza Konkurencjg, uniemo2liwiajqc

iepodlegajqcej odzu cen iU,

Bardzo niewielka zmiana, kt6ra nie ma wp{ywu na

Kcjonatno6d aparatu, umozliwi zlo2enie waznej oferty,

Wnioskujemy uwzglqdnienie nowego brzmienia
Zakres prqd6w dla fluoroskopii pulsacyjn6)j

22, Dotyczy SlVlIZ, Zatqcznik nr 5 do forrnulan:a

, Pkt.75

Zamawiaj4cy wymaga:
Detektor zahezpieczony systemern
kontroli dystansu do obiekt6w (pacjent,

m, bezdotykowym, opartym na
instrumenty, stdt), skutl<uiAcy

zatzymaniem ruchu przed doiknigciem
Warunek w obecnym brzmieniu w spos6b nieuza
na

m zloZe n ie oferty

n ie

pod legajqcej od

zaweza i og ran icza kon

ku ren

cjq, u niemoZl iwiajgc

zucen iu,

W czasie procedur naczyniowych detsKtor zawsze
te2 mo2liwa jest kontrola jago poto2enia

ajduje siQ nad stolem ijest dobrze widocz6y. Dlatego

pzez uZytkownika,'Wnosimy o wykreGlenie punktu w

caloSci.

23,Dolyczy SIWZ, Zaficzntk nr 5 do formulana

, Plc.89

Zamawiajqcy wymaga,
FunKcja genefowania raportu dawki z

Warunek w obecnym brzmieniu w sposdh
n

am zloze n ie oferly

n ie

iony zawqza i ogranicza konkurencjg, uniemozliwiajqc

pod legajAcej od rz ucen i u

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z rlnia 8 lutego 2011 Rozdzial 5, paragraf 28 Zamawial4cy
zobowiqzany jest do $ledzenia dawki sumaryozni,'j
jenta w ozasie zabie,gu. Zamawiajqcy moZe
oczywi$cie sam sumowaC czqstkowe dawKiz

tryb6w pracl/, ale podanie calKowitej dawki

przez urzqdzanie jest pomocne. Wnosimy o zmiang
generowania raportu dawki

pacjenta z danei prccedury lub

dawkiz podziatem na tryby praoy, powiekszen

Strona12217
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24, Dotyozy SIWZ, Zatqcznik nr 5 do forrnulaaa

,

Pkt,92

Skala szaroSci w Post'Procesingu

y zawq2a i ogranic,za konkurencje, uniemo2liwiaj4c

Warunek w obeonym bzmieniu w spos6b ni
na

m zlo2enie ofe rty niepodlegaj 4cej od rz ucen i u'

Detektory kt6re sq w tym mornencie oferowane

C dostarczajq skali Ezaro$cipowyZej 14 bit (14

z:

lub 16), co Zamawiajqcy uwzglednia w p, 67
zwla szcza 2e mon itory wySwietl aiq obr az zazwy <>za1

ii. Duza iloSd bit6w tv postprooessingu nic nie wnosi,
rozdzielczo$ciq

1

0 bit6w,

WnosimY o zmaane na;

Skala szarosci w Post-Proceslngu

25, Dotyczy SIWZ, ZalAcznlk nr 5 do

fomularza

,

Pkt.94

Vamawiaiqcy wymaga
Automatyczne wychwycenie zdjqd o najw

Warunek w obecnym brzmieniu w spos6b nieuz
nam zlo2en ie oferty

n

iony zawgZa i ogranicza konkurenojq, uniemo2liwiajqc

iepod legajqcej od zuceni u'

Nazwa MSA jest nazwq w{asnq u2ywanq Przez
innych nazywanej np. Max Opacyfication)'

Automatyczne wYchwYcenie zdjqd o

26. Dotyczy SIWZ, Zatqcznik nr 5 do formularza

Roadmapping

zaozernieniu konfiastem MSA

-

RSA,wykonywanie RSlr z

Warunek w ohecnym brzmieniu w spos6b
nam zlozen ie oferty n iepod legajqcej odrzuceniti,

Ziehm og6tnie dostqpnej funkcjonalno$ci (pzez
uwzglqdnienie nowego brzmienia punktu:

zaczernieniu kontrastem

,

Pkt.95

klatKilub calego lilmu DSA

zaweaa i og

ra

nr

icza

Kon Ku renci

q,

un

iemo2liwiai4c

strona 13 z 17
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Nazwa RSA jest nazwq wlasnq u2yi#ana pzez finmq
Roadmap lub Roadmapping. Wnioskujemy

funkcjonalno$ci powszech nie nazywanej
ie nowego brzmienia puhktu:

Roadmapping, wykonywany z jednej klatki lqb

27. Dotyczy SIWZ, Zatqcznllr nr S do formularza
Zamawiajqcy wymegar

, Pl(t. 104

Wszystkie oferowane monitory medyczne typu

TFT IPS

Warunek w obecnym brzmieniu w spos6b
nam zio2en ie oferty

n

zaw eza i og ran ir>za konku rencj q, un iemoZliwi aj Ec

iepodlegaj4cej od zuceniu,

Zamawiajqcy w nastgpnych punktach (10S - 109)

Sla parametry monitor6w, wieo ioh funkojonalnosd,

IPS jest okresleniem teohnologii wykonania

,

Wszystkie oferowane monitory medyczne typu

2S,Dotyczy SIWZ, Zal4cznik nr 5 do formufarza

Wnosimy o zmianq na:

D TFT lub LCD TFT IPS

, Pkt.108:

Zamawiajqcy wymaga:
Kontrast monitor6w

Warunek w obecnym bzmieniu w spos6b nieuzasad iony zawqza i ogranicza konkurencjg, uniemoZliwiajqo
na

m zioze

n

ie oferty

n ie

pod legajqcej od

Jz

ucen

i

u-

Zamawiaj4cy w p,107 wymaga monitor6w o bardzo
monitory sq monitorami monochromatycznymi wysok
to warto5d zgodna z obowiqzujqcymi w Polsce pritepi

maksymalnej ja$no$ci. Typowo tak jasne
klasy, a ich kontrast to standardowo ok. 600:1. Jest
I

WnosimY o zmianE na:

Kontrast monitor6w

Svonnl4:17
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29. Dotyczy SfWZ, Zalqcznik nr 5 do formularz a

Nagrywanie obraz6w w formacie TtFF, JPCi,

, Pl(t- 117

oraz DICOM 3,0 popzez port

USB,

\Narunek w obecnym bzmieniu w spos6b
narn zlo2en ie oferty

n

iony zawqza i ogranicza konkurencjq, uniemoZliwiajqc

n

iepod legajqcej od zu cen iu,

t;ormaty JPG oraz TIFF sq formatamio odpowiaclaj

sobie funkcjonalnoSci i nie jest potzebne

clostarczanie obu z nich, Wnosimy o zmianq na:
DICOM 3.0 popzez port USB

Nagrywanie obraz6w w formacie TIFF, AVI

30. Dotyozy SIWZ, Zalqcznik nr 6 do formularza

, Pld. 121

zZamawiajqcy wymaga:

Systenr komunikacjiw standardzie DICOM 3.0
Storage Comm itment (Receiver), MPPS,

najmniej w zakresie,: Storage,
Media Class, Query/Retrive.

zaweza i o g ran ic;za kon kurencjg,

\Narunek w obecnym bzmieniu w spos6b ni

u

niem o2liwiajqc

nam zlozenie ofefty niepodlegajqoej odzuceniu,
\A/g naszej najlepszej wiedzy nazwa,,Media Class"

mediach (np. usb), inni produoenci nazwy tej nie

nagrywania obrazdw w formacie DICOM na
u2yrivaiq, Pozostate nazwy oKre$ laiE
lZ

fu n

wykoaystywana ptzt"z firmg Ziehm na okreSlenie

kcjonalnct$ci

poptzez siec szpitalnq

tego powodu wnioskujemy o zmlang na:

System

30

Storage Commitment (Receiver), MPPS,
nagrywanie obraz6w w formacia DICOM na

najmniej w zakresiel; Storage,
Query/Retrive orazl
iach zewnqtzrryoh (np. usb lub

cD)
i31,

Dotycry Slhfz, Zalqcznlk nr 5 do formulanza

, Pld.123

Zamawiajqcy wymaga:
Zintegrowanie posiadanej pzez

sizykawki automaty'cznej firmY

Medard typ Mail( V Provis z aparatem

Srrona
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Warunek w obecnym bzmieniu w spos6b
nam z{o2onie oferty niepodlegaj4cej odtz uceniLt.
Chcemy zaoferowad aparat, kt6ry wszedl
na ryneK
jest od roku dostarczana na
rynek europejskt_
Propon ujemy dostarczenie nowej

staykawki

Zamawiaj4cego,

Medard typ Mark V provis z aparatem fub

zaweza i og

ra n

icza konku rencj g,

un

iemozliwiajqc

2014 r, natomiast strzykawka Medrad typu
Mark V nie
producont nie oferuje integraciiz
tym modelem.
rdwnowa2nej
posiadan ej przez
i,
strzykawki automatyo-n ej Tiht

automa$czpej zintegrowanej z aparatep
32, Dotyczy SfWz, Zalqcznik nr 5 do formularza
Zarnawiaj4cy wymaga:

Pzycisk nozny do wyzwaiaijE
tryb6w pracy (fluoro, DSA, RSA) min, 3
funkcji pzycisk6w no2nych

Warunek w obecnym bzmieniu w spos6b
nam zloZen ie oferty

n

, Pkt. 126

,

zapisu zdjqd i ctrazzmiany
Mo2liwo66 programowania

zawq2a i og ra n icza kon

ku renoj

g,

u n iemoZliwiajqc

iepod legaj4cej od rzucen i u.

Nazwa RSA jest nazwlwlasnq u2ywanq pzez firmq
Roadmap lub Roadmapping, Wnioskujamy uwzglgdn
no2ny do wyzwatania ftuorosko-iii

m funkcjonalno$ci powszechnie nazywanej

nowego bzmienia punktu:

, zapisu zdjed i omz zmiany

tryb6w pracy (fluoro, DSA, Roadmap) min 3
programowania fun kcji pzyciskdw no2nych

z

pzedstawionym uzasadnieniem,
Odwo{ujqcego jest w petni uzasadnione i koniecilne
W zwiqzku

ze $rodka ochrony prawnej pzez
Odwotujqcy podtrzynr uje swoje 2qda n ia wyra2one

w nin iejszym odwoianiu.
Kopiq odwolania Odwotujqcy, zgodnie z ar1. 180 ust, 5 pzekazal w dniu 1 1,04,2014, Zamawiajqcemu,
Z powaZaniem

Siomons SP' z o'o,
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- Dow6d rJiszozenia wpisu od odwolania

- Dow6d dorqczenia kopiiodwolania
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Prezes Krajowej lzby Odwofawczej
ul.Postepu 17a

O2-676Warszawa

03,04,2014.

FETNOMOCNICTWO
Siemens Sp. z o,o., sp6lka wpisana przez SEd Rej
Rejestru S4dowego do rejestru przedsigbiorcow pod

dla m.st. Warszawy )(lll Wydziat Gospodarczy Krajowego
merem KRs 00000318sa, (Spolka).

upowa2nia niniejszym:

FaniE: Ann6 Gryczkg

leg

dowodem osobistym nn

AKI 206482

Paniq: Sabing Owczarek

leg

dowodem osobistym nr;

ATA 218385

zwanych dalej Pelnomocn ikami,
bez prawa substytucji, do nastgpujqcych czynnoi,cil

rlo podpisania i wniesienia odwolania oraz
'/vniesionego odwolania w postepowaniu o udzielen
pzetargu nieograniczonego na,,dostawg, monta2, iin
:z ramieniem
do badan i zabiegow naczyniowy'c$",
"C"
Kliniczny flr 2 w Szczecinie, w Suplemencle do Dzie
;znak

sprawy:ZPl221l27l14.

nych w imieniu i na rzecz Siemens 5p. z o,o,;
ia do odwoiania jak rdiwnie2 podpisania wycofania

zamowienia publicznego prowadzoneqo w trybie
talacjg i uruchomienie aparatu RTG przewofnego
o przez Sarnodzielny Publiczny Szpital
ika urzgdowego Unii Europejskiej 2014/S 065-1 10541,

i

iPeinomocnicy upowa2nieni sA do dziaiania samorlziel ego (ednoosobowego),

$iomens S
$qfi(or H
J06

rleaitlrfl

lbign

.Z

o.o,

Seclor Controller

Sektora ll$alt
dn€k Zarzildu

5ie6e6s

Sp. z o.o.

PrEzEs ZnrEqdu; PctGr Baud/oxl

rrl,Zupnicze t t
03-921 WArszawa

:5Bktor H€althcarej Dyrektor: Zbigniew Pawei Miqdalski

Polske

ul.Zupniea 11,01.821 Wa6zawa, Zanqd: Peter Baudrexl,
[4lgdslskl ; 5Qd ReJonowy dls m,sr, Werszffwy; xlllwydzist Gospodorcry
WEEE E0005030W, NIP: 526.03.02.870
Si6dziba spdtki;

Tel,; +48 228709000
Fax: r48 228709009
www-sjemens,pl

Bettman, Marek Bielski, Picrtr Oobrowolski, Wojciech Kowalewski, Zbigniew Pawel
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