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Konin, 13.09.2019 r. 

WSZ-EP-33/901/2019     

                          wg rozdzielnika    

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni 

radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019 

                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 

dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  

 

 Pytanie nr 1 – Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH 

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Pkt 42 ,, Automatyczny dobór (z uwzględnieniem 

zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie 

(silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji 

miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy 

akwizycji zdjęciowej”:  

Niniejszy parametr uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty. Prosimy o wyjaśnienie, 

czy zamawiający zrezygnuje z wymagania tego parametru?  

Uzasadnienie: W punkcie 41 Zamawiający wymaga: ,,Automatyczny dobór dodatkowej, stałej 

niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w 

zależności od rodzaju badania”. Parametr ten jest kluczowy w redukcji dawki szkodliwego 

promieniowania. Ważna jest skuteczność filtracji. Oferowane przez naszą firmę angiografy 

Azurion mają najwyższą na rynku filtrację promieniowania na poziomie odpowiednika 1 mm 

Cu. Założona filtracja utrzymywana jest na stałym poziomie podczas całego badania, co 

gwarantuje najskuteczniejszą ochronę pacjenta jak i personelu i jednocześnie pozwala uzyskać 

najwyższą jakość obrazu. Nie ma zatem potrzeby zmiany filtracji w zależności od angulacji i 

konieczności realizacji pkt 42.  

Odpowiedź: Modyfikacją z dnia 29.08.2019 roku Zamawiający wykreślił parametr opisany  

w pkt. 42 i tym samym wyraził zgodę na powyższe. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ  

nr WSZ-EP-33/2019, uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej 

stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 

www.platformazakupowa.pl. 
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Pytanie nr 2 - Dotyczy SIWZ pkt 6. oraz punkt 15.1.2 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ,,Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 

dnia 15.11.2019 roku, zgodnie z kryterium oceny ofert.”  

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni czas realizacji na 7-8 tygodni od daty 

podpisania umowy oraz kryteria oceny ofert?  

Uzasadnienie: zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz treścią SIWZ, termin składania 

ofert upływa 17 września 2019 r. Licząc terminy zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), niezbędne do 

dokonania czynności w toku postępowania tj. badania i oceny ofert (złożenie oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do Grupy Kapitałowej – termin 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy; 

złożenie w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

brak podstaw wykluczenia; spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego; czas niezbędny na zbadanie i ocenę otrzymanej dokumentacji, wyjaśnienie 

treści oferty, ogłoszenie wyniku i ewentualne odwołania do KIO (10 dni na wniesienie 

odwołania, około 15 dni na rozpoznanie odwołania przez KIO), potencjalny najwcześniejszy 

termin podpisania umowy przypada na 28 października 2019 r. i to przy założeniu, że w 

postępowaniu nie będzie więcej niż jednego odwołania, czego oczywiście nie można 

przewidzieć.  

W związku z bardzo dużym zakresem prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia pracowni 

radiologii zabiegowej wraz z instalacją angiografu oraz koniecznymi odbiorami technicznymi tj. 

pomiarami specjalistycznymi urządzeń RTG, odbiorem pracowni przez Sanepid, podany w SIWZ 

czas realizacji zamówienia jest nierealny. Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia 

Wykonawca, który chciałby otrzymać maksymalną ilość punktów w kryterium termin 

wykonania zamówienia (realizacja do 05.11.2019r.) będzie mieć na realizację 5 dni 

roboczych a przy maksymalnym terminie realizacji (do 15.11.2019 r.) jedynie 13 dni 

roboczych. W wyroku z dnia 2 września 2016 r. sygn. akt KIO 1557/16, Krajowa Izba 

Odwoławcza wskazała, że: „Zamawiający oznaczając terminy przez daty kalendarzowe nie 

mając jednocześnie wpływu na datę faktycznego początku realizacji zamówienia wypełnia 

tym samym przesłankę niemożliwości świadczenia.“  

Należy również wskazać, iż na gruncie obowiązujących przepisów zmiana terminu realizacji 

zamówienia po zawarciu umowy nie będzie możliwa, ponieważ termin ten stanowi kryterium 

oceny ofert tj. ma wpływ na wynik postępowania a co za tym idzie będzie to zmiana istotna. 
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Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia – 

najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 

załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej stronie 

internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 

www.platformazakupowa.pl. 

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści 

SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu. 
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