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Protestujecy:
MedixSp.z o.o.
ul. Kokoryczki18
04-191Warszawa
Wotemin,dn. 21 lutego2007r.

PROTESTU
ROZSTRZYGNIECIE
(tj Dz U z 2006r'Nr 164poz
Dzialajacna podstawieart. 183 ust. 1 ustawyz 29.O1.2O0/.
1163ze zm.) - Prawozam6wiei publicznychZamawiaj4cyinformuje,2e protestwniesiqny
Postepowania
pzez Medixsp. z o.o.z siedzibewWarszawiew dniu 13 02.2007r'' dotyczacy
na
w trybieprzetargunaeogranlczonego
publicznego
organizowanego
zam6wienia
o udzielenie
sprzQtumedycznegodo SzpitalaPo\'/iato'/egow Wolominie,zostat:
zakupspecjalistycznego
'19 - w ten
1) uwzglednionyw cze3ci dotyczEcejaparatu RTG stacjonamegopkt lll
spos6b,2e Zamawiajecydopuszczaw uniwersalnej6ciancedo zdj86 ipzeswietlei
minimum2 prgdkoSci,
2) w pozostalymzakresieprotestzostajeoddalony
Uzasadnienie
pzychyla sie do opinii Vwkonawcy,i2 dla potrzebZamawiaj4cegonie se
Zamawia.,qcy
wymaganeaZ 4 predko6cidla kaidego z k4t6wtomografiiW pozostalymzakresieprotest
zazut6w nale2ywskazac'co
jest jednakzebezzasadny.Odnoszecsie do poszczeg6lnych
nastepuJe.
Adti3
Do okresleniapzedmiotuzamowieniawykozystanouniwersalnykod sligwnikaCPV' ktory
wykonawcominformacjeo zamawianejaparatuze.Wymaganeparametry
dajepotencjalnym
technicznei funkqie zamawianegouz4dzenia zostaly szcz€g6lowookreslonew zalqczniku
ff 2.4. W zui?lzkuz powyZszymu2yciepotocznegosformulowania,aparat pzylo2kowy' nie
wymaga zmiany, a tym badziej nie moze stanowi6 podstawy do uniewaznienia

nie okresla
pzetargowego Ponadto,aden pzepis prawapowszechnego
postepowania
ani nie wskazujer62nicpomigdzy
parametrow
aparat6wpzyl62kowych,
wymaganych
C Rozroznienie
z ramieniem
aparatemRTGpzyl6ikowym,a aparatemRTGprzewoZnym
wiQcuzasadnienia
przezproteslujqcego
nieznajduje
dokonane
Ad2

Podzial taki jest
Bezpodstawnejest r6wniez 2qdanie pgdziafuzamowieniana czeScipodzialu
a nie obowiazkiemZamawiajqcegoZam*niaiqcydokonalzreszta
uprawnieniem,
regul
zamowieniana cze5ciw takimzakresie,w jakimuznalto za niezbednedla zachowania
dwochaparatowRTG w Zadensposobnie
doslarczenie
Jednoczesne
uczciwejkonkurencji.
mo2liwo56
wplywa on na ograniczeniedostepu do zam6wienia Wykonawcy majq bowiem
Nie ma
wsp6lnegoubieganiasie o zam6wienielub te2 zaangazowaniapodwykonawcy
podstaw, aby z powodu ograniczonegozakresu oferowanychuslug przez niekt6rych
wykonawc6w, zamawiajqcy byl obciaiany dodatkowymi obowiqzkami i komplikaqami
zwtqzanymiz realizacjqzamowieniapzez zbyt wielu wykonawcow'
Ad4
l. Aoarat RTG stacionarnv
1- Pkt f. 4 - wymaganyobecnie maksymalnyzakres napiee generatorao7'nacza'2e
Zamawiaj4cy wymaga dostiarczenia spzetu o bardzo dobrydl parametrach
technicznych,ktore zapewniajenajwiekszqfunkqonalno6cspzetu, odpowiadaj4€
wykonawcynie ma ogolniepzyjelych
ZamawiajqcegoWbrewtwierdzeniom
Dotrzebom
zakresnapied Sq natom'ast
"standard6weuropejskich',ktoreokrellalybymaksymalny
r6inice pomiQdzyspzetami roznycl'l producent6wi roznymi modelami spzetu'
okre6lilparametrna takimpoziomie'jakijest niezbednyz punktuwidzenia
Zamawiajacy
wykonywanychzadail. Ponadtoinwestycjaw aparat stacjonarnyRTG iest inwestycja
jego
wielolehia Biorec pod uwage tempo w jakim producencrspzetu zmieniaje
paramelry na coraz nowoczesniejsze,sp.zet' kt6ry wykonawcaw chwili obecnej uznale
za standardowyb?dzie przesiazaly za rok' dwa lata Wzgledy racjonalnejpolityki
finansowejwymagajqzam6wieniaspzetu' ktory bedzienowoczesnyprzez wiele lat,
szczeg6lnie2e wymaganyparametrnie a'r'iekszaznaczqcokosztuaparatu
Niezrozumialejest ponadto porownanie parametrgw aparatu RTG stacjonamego i
aparatu RTG z ramieniem C- Sa lo bowiem aparaly majace zupelnie rozne
zajmujacysie dystrybucjesprzQtu
zastosowanie,kt6re Pairstwo,jako profesjonaliaci
znaja
z Pewno6cia
medycznego,

2. Pkt l. 11 - wyja6niamy,i2 ilo56stopnizaczemieniafilmudecydujeo ilo6ciodcEnrczemi
(szarosci)na zdjeciu.lm wiecejodcienitymzdjeciejest bardziejklarownei latwiejszedo
odczytania.Parametrtenma wiecwazne,praktycznezastosowane.
Pkt l. 12 - wymaganailo56receptor6wAEC w generatozepozwalana optymalnydla
pacjenta dob6r dawki. Ta wlasciwos6nie powinna by6 mylona z tokomorow4
automatykeekspozycjiAEC w uniwersalnej6ciancedo zdjec iw statywiedo zdjec
jedyniedo zdje6klatkipiersiowej.
wykozystywanym
odleglo6ciowych,
Wielkogi ogniskalampy,podobniejak Je.imoc,
4. Pkt ll. 2 i 3 - zatzul nieztozumialy.
miezona jest pzez wszystkichproducentoww ten sam spos6b,pzy wykozystaniu
Metodapomiarunie wplywana roznicew uzyskiwanych
ogolnychzasadtechnicznych.
w zwiazkuz powyzszymnie ma potzeby podawanianormy,zgodniez kt6re
rezultalach,
nalezyokre6li6wielko56ognisk.
Pkt 11.6. - okreSlonoparamelr minimalny.Wykonawcamoze zaoferowacspzet
posiadajqcylvy2szeParametry
6. Pkt lll. 6 - podniesienieblatu na wysokos6140 cm jest niezbednew pzypadku zdje6
np. zlamanegopzedramienia,podczasktorychpacientmoze sta6.Wykonanietakich
zdjedna wysokosci110- 1'15cm wymagalobyod pacjentapzykucniecialub schylenia
sie,co mozeby6utrudnionei bolesnedla osobychoreJ.
7 . Pkt lll. I - ekspozycjana obu kofic€chstolu oznaczamozliwo5czrobieniazdjecia
zarowno na jednym, jak i na drugim koncu stolu, bez koniecznoSclprzesuwania
pacjentanp. zdjecie czaszkiistopy lub tez umo2liwiazrobieniezdjecia pacientow
lez4cemuna innym l62ku, ktory np. nie moze sie ruszac. Zamawi4qcynie uznaje
6.

niejednoznaczne.
zazutu wykonawcy,i2jest to sformulowanie
Pkt fff. 9 - Parametryzostaly okeslone zgodnie z tozpotzqdzaniemMinistraZdrowia z
stosowaniapromieniowania
dnia25 sierpnia2005r. w sprawiewarunk6wbezpiecznego
jonizujqcegodla wszystkichrodzajowekspozycjimedycznej(Dz. U. nr 194, poz. 1625).
Ponadto wiekszy zakres ww parametrowwptylva na zwiQkszenieiloici procedur
pzy wykozystaniuzeczonegoaparatu.
wykonywanych
diagnostycznych
wskazaloptymalnyzakres,kt6ryumozliwiabadaniewysokich
Pkt lll. l0 - Zamawiajecy
paqent6w z zapewnieniemjak najwiekszegokomfortu badania. Nie posiadamy
i2 parametr ten spelnia tylko jeden aparat. Ponadto
informacjipotwierdzajacych,
kratki z pkt V. 5 dotyczy statywu
zwracamyPaistwa uwage, i2 zakres ruchu piono\,r,/ego
Sciankiz kratkaBucky.Oba parametrynie
a nie uniwersalnej
do zdjedodlegloaciowych,
powinnybyc rozpatrywane
wsp6lnie.

'10.Pkt. lll.13- Zamawiajqcy
nie sprecyzowal
w pkt l.'19i2 dawkapowinnabyc rejestrowana
procedurami
na kliszach,wielkoscikasetzostalyokreslonezgodniez dotychczasowymi
pzy wykozystaniuzeczonegouzqdzenaa.
wykonywanymiwpracowniradiologicznej
mozewi9c,wedle
11. Pkt lV. 6 - Zamawiajqcynie wskazujena typ monitora.Vl/ykonawca
swojego wyboru, dostarczy6monitor CRT lub LCD, kt6ry bedzie posiadal czujnik
korekcjijasnosciw zaleino6ciod oswietlenia.
ll. Aoarat RTGz ramieniemC
1 . Pkt ll. 1 - aparat RTG z ramieniemC bedziewykozystywanyna szpitalnymoddziale

ratunkolvym (SOR). Wymagane jest wykozystywanie jak najmniejszej dawki
gdyzbadaniajednegopacjentasq czestopzeprowadzanekilkukrotnie.
promieniowania,
i
do zabiegowkardiologicznych
Lampyz wirujqcqanodqznajdujAg'lowniezastosowanie
Te ostatniesA zabiegamiplanowanymii wykonywanymipzez
kardioangiograficznych.
procedur
do wykon)|wania
wysokiejklasy specjalist6wna oddzialachprzystosowanych
stosowanielampyemitujecej
kardiologicznych.
W tegotypu zabiegachjest uzasadnione
strumieipromieniow"nia.
wysokoenergetyczny
2. Pkt lll. 3 - zamawianyjest aparatRTG z toremwizyjnym,ktory umozliwiaogledanie
zdjecia bezposredniona monitoze. Zamawiajacywymaga, aby pomiar dawki
promieniowania
na monitoze. UmoZliwia
byl rejestrowany
na zdjeciachwyswietlanych
pzez osobewykonujqcazdjeciedawkipromieniowania
kontrolowanie
to bezpo6rednie
pzyjetej pzez pacjenta.
aparatyz wiekszymimatrycami
Pkt |V.10- okreslonowartoscminimalnaDopuszczalne
kameryCCD.
jakoscobrazowania.
Je6li
Pkt. lV. 15 - zamawiajecypodalopis funkcjipoprawiajqcych
wiec wykonawca dysponuje aparatem posiadajEcymte funkcje mo2e zlo:y6 oferte,
funkcji.
niezaleznie
od przyjetegoog6lnegookreSlenia
Pkt. V.2 - podanowartos6minimalnANa rynkudostepnes4 apa€ty, kt6re posiadajE
odleglo66SID np. 98, 100 cm. Podany parametr nie wskazuje wigc na aparat
jakiejkolwiek
fimy.
Pkt. V.3 - podano warto6c minimaln+ Dopuszczonezostaly wszelkie aparaty
posiadajAce
wy2szeparametry.
7 . Pkf. V.6 - wymaganyzakresruchu ramienia,,C"wokol osi poziomejzwiqzanyjest z
mozliwoScia
wykozystywaniauzadzeniarowniezdla potrzebortopedii.
sa wszelkieaparatyposiadajece
L Pkt.V.9.- okre6lonawarto66minimalna.Dopuszczone
zakres ruchu ramieniaC w osi pionowejco najmniejna wskazanympoziomie,jak
r6wnie2wyzszym.

2e tzw.
9. Pkt V. 'lO - Tamawi4qcynie posiadaiadnych danych potwierdzajqcych,
wynosi20 cm.Ponadto
wskazany
standardowy
zakresruchuramienia
C w osipoziomej
zakres
parametrjest minimalny,
wszelkieaparatyposiadajace
a wiec dopuszczono
wiekszej
21 cm,a wigcrowniez
co najmniej
o wartosci
ruchupoziomego

i2 brakiestpodstawdo uznania,Ze okreileniepzedmiotu
nalezystwierdzi6,
Podsumowujec
zam6wieniawskazujena aparatVillaSistemil\redicaliorazZiem lmaginingGmbH.Ponadto,
wedle informacjiposiadanychpzez zamawidqcggoaparatyfirmy Villa Sistemi Medicali
oferujena tereniePolskirownie2np. firma OK. MedicalSystems.Nie jest wiec prawd4 2e
jedynafirm4 ktoramo2ezlo:yc ofertew ninieiszympzetargujest firmaTimko.
Na marginesienale2ydoda6,2e swobodnyopis pzedmiotuzamowieniajest kompetenqq
zamawiaj4cego,kt6ry ma prawo wskazacparametryniezbedne,z punktuwidzeniajego
potzeb. Nawetjednak,gdybyopis pzedmiotuzamowieniawskazywalna jeden wyrob,to
nie Swiadczyto jeszcze o naruszeniu regul uczciwej konkurencji i nierownymtraktowaniu
wykonawcow. Do niniejszego pzetargu mogq bowiem pzystqpie zarowno wykonawcy z
Polski,jak r6wnie2z innychkraj6wUnii Europejskieji nawetw zakresiejednegoproduktu
spzetu.
moglibyoni konkurowaccenaoferowanego
Wobec powyiszego protestnale2lalooddalic.
protestupzysluguje prawo wniesieniaodwolaniado PrezesaUzedu
Od rozsttzygniecia
w terminie5 dni od dniador9czeniarozstzygniecia.
Zam6wiei Publicznych

Do wiadomo6ci:
1. Tll,lKOSp.z o.o.
ul. Syrokomli30
03-335Warszawa

