
                                                                                                               Proszowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

     
                                                                                                  Do 
                                                                                                  Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
                                                                                                  w Warszawie
                                                                                                  ul. Postępu 17a
                                                                                                  02-676  Warszawa

                                                                   Zamawiający       Samodzielny Publiczny 
                                                                                                 Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
                                                                                                 ul. Kopernika 13
                                                                                                 32-100 Proszowice
                                                                                                 e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

                                                                   Odwołujący         GE Medical Systems Polska  Sp. z o. o.
                                                                                                 ul. Wołoska 9
                                                                                                 02-583 Warszawa

                                                                   Przystępujący po stronie Zamawiającego:
                                                                           
                                                                                                 Siemens Healthcare Sp. z o. o.
                                                                                                 ul. Żupnicza 11
                                                                                                 03-821 Warszawa

Dotyczy:   Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego
aparatu  RTG z  zawieszeniem sufitowym 1  szt.  wraz  z  adaptacją  pomieszczeń  dla  potrzeb  montażu
aparatów i  wykonanie prac remontowych zmieniających funkcjonalność pomieszczeń.

Numer referencyjny: 20/ZP/2021
Sygnatura KIO : 2473/21

                                                       ODPOWIEDŹ  NA  ODWOŁANIE

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego w odpowiedzi na Odwołanie GE Medical Systems Polska
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Wołoska  9,  02-583  Warszawa  z  dnia  20.08.2021r.
wyjaśniam.

1)  Dotyczy pkt B 10  Załącznika Nr 2a do SWZ

Zamawiający w związku z udzielanymi odpowiedziami dokonał zmiany pkt B10 w następujący sposób:

10 Kamera do obserwacji zachowań pacjenta 
po ułożeniu i spozycjonowaniu go na stole 
aparatu, z funkcją zbliżenia widoku z 
możliwością podglądu ze stanowiska 
technika (konsola operatora)

TAK, opisać Kamera niezintegrowana
z gantry aparatu – 0 pkt.
Kamera zintegrowana z
gantry aparatu – 2 pkt

2) Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2a do SWZ w pkt E 94 w poniższy sposób:

94 Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku 
trybach widoku (matrix, stack, all)

TAK,
opisać/ NIE

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt
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3)  Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2a do SWZ w pkt E 97 w poniższy sposób:

97 Możliwość pobrania danych pacjenta z 
serwera PACS w tle i ponownego 
ładowania wyświetlanych obrazów.

TAK,
opisać/ NIE

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

4)   Zamawiający  uwzględnia  Odwołanie  w  zakresie  zarzutu  ujętego  w  Załączniku  Nr  2a  do  SWZ
w punkcie E 110  Odwołania  i usuwa parametr określony w pkt E110 w całości.

5)  Zamawiający nie  uwzględnia  zarzutów i  podtrzymuje zapis  w pkt  D69 i  D 70 Załącznika Nr 2a
do SWZ.

Zamawiający  dokonuje  przedmiotowego  zamówienia  publicznego  w  celu  zakupu  tomografu
komputerowego (CT/TK) w związku z prowadzoną działalnością leczniczą i  planami jej rozszerzenia
w tym dla potrzeb Izby Przyjęć. Diagnostyka CT w nagłych przypadkach np. w popularnych urazach
kręgosłupa  czy  klatki  piersiowej  wymaga  szybkiego  działania  pod  presją  czasu  w  obliczu
niejednokrotnego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. W tym kontekście można niewątpliwie uznać za
przydatne  rozwiązania,  w  tym  na  konsoli  technika,  które  umożliwiają  szybsze  podejmowanie
diagnostycznych  i  terapeutycznych  decyzji  już  przy  aparacie  (współpraca  technika  wykonującego
badanie,  lekarza  radiologa  nadzorującego  jego  wykonania  oraz  personelu  medycznego,  pod  opieką
którego znajduje się pacjent) równolegle lub z wyprzedzeniem postawienia lub potwierdzenia diagnozy
na  dedykowanym  stanowisku  opisowym  w  oparciu  o  opisane  funkcjonalności  co  znajduje
odzwierciedlenie  w  premiowaniu  ich  zastosowanie  (zaoferowania)  w  postaci  punktacji.  Brak
zaoferowania tych rozwiązań nie uniemożliwia Odwołującemu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty.

6) Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt D68  Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający premiuje rozwiązanie pozwalające potencjalnie przyspieszyć proces badania w warunkach
szpitalnych,  w szczególności  Izby Przyjęć.  Dopuszcza  zaoferowanie  aparatu bez  tej  funkcjonalności.
Poza  tym,  zmiana  proponowana  przez  Potencjalnego  Wykonawcę/Odwołującego  pozwala  na
zaoferowanie aparatu z możliwością wyłącznie ręcznej zmiany parametrów przez technika.

7) Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C 46 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający premiuje  rozwiązanie  dostępne  na  rynku –  opisaną  w wymaganiu  funkcjonalność,  bez
której  można złożyć odpowiednio konkurencyjną ofertę. Funkcjonalność opisana w wymaganiu może
stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed wykonaniem badania z niepożądanym metalowym elementem.
Intencjonalnie wymaganie D57 dotyczy implantów/endoprotez (np. endoprotezy głowy kości udowej np.
przy  badaniu  miednicy  lub  kręgosłupa  lędźwiowo-krzyżowego),  których  to  elementów  metalowych,
z oczywistych powodów znanych także Odwołującemu, nie da się usunąć w trakcie badania. Personel
wielu pracowni diagnostycznych w Polsce może potwierdzić, że mimo upomnień oraz informacji dla
pacjenta  przed  badaniem  (o  bezwzględnej  konieczności  pozbycia  się  „zdejmowalnych”  elementów
metalowych przed obrazowaniem) zdarza się, iż pacjenci zapominają, że takie posiadają lub wnoszą je
często nieświadomie.

8) Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C30 Załącznika Nr 2a do SWZ.
Parametr taki jak minimalny czas pełnego skanu/obrotu układu lampa-detektor 360o ma zastosowanie
kliniczne  w  badaniach  „szybkich”  np.  badaniach  kardiologicznych  i  pozwala  na  zmniejszenie  m.in.
artefaktów ruchowych związanych z pracą serca.

9) Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C20 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający zwraca  uwagę,  że  szybkość  chłodzenia  wpływa  na  żywotność  lampy RTG jako źródła
promieniowania X służącego do obrazowania. Odwołujący nie wyjaśnia przy dalszej argumentacji, że
wzrost temperatury lampy RTG może być spowodowany przez wysokie, klinicznie wymagane parametry
ekspozycji (czy to prąd/obciążenie prądowo-czasowe czy czas ekspozycji). Parametr ten jest związany



również z pojemnością cieplną lampy RTG oraz z temperaturą krytyczną, po osiągnięciu której lampa
ulega uszkodzeniu/awarii (przegrzaniu). Im większa pojemność cieplna tym więcej ciepła potrzeba aby
osiągnąć  temperaturę  krytyczną.  Szybsze  chłodzenie  (HU/min)  pozwala  jeszcze  bardziej  zmniejszyć
prawdopodobieństwo osiągnięcia temperatury krytycznej. W trosce o sprawność aparatu i co za tym idzie
bezpieczeństwo  pacjenta  oraz  względy  ekonomiczne  Zamawiający  ma  prawo  preferować  stosowne
rozwiązanie.

10. Dotyczy pkt C36  Załącznika Nr 2a do SWZ
 Zamawiający w związku z udzielanymi odpowiedziami wykreślił pkt C 36.

Dotyczy pkt C 43  Załącznika Nr 2a do SWZ
Zamawiający dokonuje zmiany pkt  C43 w następujący sposób:

43
Minimalna rozdzielczość przestrzenna 
(izotropowa) dla trybu skanowania 
submilimetrowego nie mniejsza niż 0,33 
[mm]

TAK, podać
≤ 0,33 mm

0,33 mm - 0 pkt
Poniżej 0,33 - 5 pkt

W stosunku do C43 – wg publicznie udostępnionych materiałów dotyczących właściwości aparatu, który
może  zostać  zaoferowany  Zamawiającemu  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  przez  jednego
z Potencjalnych Wykonawców/Odwołującego, pozwalają one osiągnąć 0,28mm przestrzennej zdolności
rozdzielczej.  Zamawiający punktuje  zaoferowanie  wyższej  przestrzennej  zdolności  rozdzielczej  (jaką
oferuje jeden z Potencjalnych Wykonawców/Odwołujący w postaci punktów) określając w ten sposób
rozdzielczość  0,33mm  jako  wystarczającą.  Minimalna  zalecana  w  wielu  publikacjach  to  0,5mm
izotropowa.  Zwraca  uwagę,  że  w  materiałach  GE  brak  określenia,  że  podana  rozdzielczość  jest
izotropowa.
Odnośnie  zdolności  rozdzielczej  Zamawiający  określił  też  wymaganie  rozdzielczości
wysokokontrastowej  w  płaszczyźnie  x,y,  (mierzonej  w  polu  akwizycyjnym FOV=50  cm),  która  jest
istotnym parametrem związanym z techniczną zdolnością do obrazowania zmian.

Załącznik Nr 2a – Parametry techniczne TK po zmianach w załączeniu.

Zamawiający nie uwzględnia zarzutów naruszenia Ustawy Pzp, uwzględnia zmiany w Załączniku 2a do
SWZ w powyższym zakresie.
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