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Wotemin, dn. 21 lutego 2007 r.

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Dzialajac na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z 29.O1.2O0/. (tj Dz U z 2006r' Nr 164 poz

1163 ze zm.) - Prawo zam6wiei publicznych Zamawiaj4cy informuje, 2e protest wniesiqny

pzez Medix sp. z o.o. z siedzibew Warszawie w dniu 13 02.2007 r'' dotyczacy Postepowania

o udzielenie zam6wienia publicznego organizowanego w trybie przetargu naeogranlczonego na

zakup specjalistycznego sprzQtu medycznego do Szpitala Po\'/iato'/ego w Wolominie, zostat:

1) uwzgledniony w cze3ci dotyczEcej aparatu RTG stacjonamego pkt lll '19 - w ten

spos6b, 2e Zamawiajecy dopuszcza w uniwersalnej 6ciance do zdj86 ipzeswietlei

minimum 2 prgdkoSci,

2) w pozostalym zakresie protest zostaje oddalony

Uzasadnienie

Zamawia.,qcy pzychyla sie do opinii Vwkonawcy, i2 dla potrzeb Zamawiaj4cego nie se

wymagane aZ 4 predko6ci dla kaidego z k4t6w tomografii W pozostalym zakresie protest

jest jednakze bezzasadny. Odnoszec sie do poszczeg6lnych zazut6w nale2y wskazac' co

nastepuJe.

A d t i 3

Do okreslenia pzedmiotu zamowienia wykozystano uniwersalny kod sligwnika CPV' ktory

daje potencjalnym wykonawcom informacje o zamawianej aparatuze. Wymagane parametry

techniczne i funkqie zamawianego uz4dzenia zostaly szcz€g6lowo okreslone w zalqczniku

ff 2.4. W zui?lzku z powyZszym u2ycie potocznego sformulowania ,aparat pzylo2kowy' nie

wymaga zmiany, a tym badziej nie moze stanowi6 podstawy do uniewaznienia



postepowania pzetargowego Ponadto ,aden pzepis prawa powszechnego nie okresla

wymaganych parametrow aparat6w pzyl62kowych, ani nie wskazuje r62nic pomigdzy

aparatem RTG pzyl6ikowym, a aparatem RTG przewoZnym z ramieniem C Rozroznienie

dokonane przez proteslujqcego nie znajduje wiQc uzasadnienia

Ad2

Bezpodstawne jest r6wniez 2qdanie pgdziafu zamowienia na czeSci- Podzial taki jest

uprawnieniem, a nie obowiazkiem Zamawiajqcego Zam*niaiqcy dokonal zreszta podzialu

zamowienia na cze5ci w takim zakresie, w jakim uznal to za niezbedne dla zachowania regul

uczciwej konkurencji. Jednoczesne doslarczenie dwoch aparatow RTG w Zaden sposob nie

wplywa on na ograniczenie dostepu do zam6wienia Wykonawcy majq bowiem mo2liwo56

wsp6lnego ubiegania sie o zam6wienie lub te2 zaangazowania podwykonawcy Nie ma

podstaw, aby z powodu ograniczonego zakresu oferowanych uslug przez niekt6rych

wykonawc6w, zamawiajqcy byl obciaiany dodatkowymi obowiqzkami i komplikaqami

zwtqzanymi z realizacjq zamowienia pzez zbyt wielu wykonawcow'

A d 4

l. Aoarat RTG stacionarnv

1- Pkt f. 4 - wymagany obecnie maksymalny zakres napiee generatora o7'nacza' 2e

Zamawiaj4cy wymaga dostiarczenia spzetu o bardzo dobrydl parametrach

technicznych, ktore zapewniaje najwiekszq funkqonalno6c spzetu, odpowiadaj4€

Dotrzebom Zamawiajqcego Wbrew twierdzeniom wykonawcy nie ma ogolnie pzyjelych

"standard6w europejskich', ktore okrellalyby maksymalny zakres napied Sq natom'ast

r6inice pomiQdzy spzetami roznycl'l producent6w i roznymi modelami spzetu'

Zamawiajacy okre6lil parametr na takim poziomie' jakijest niezbedny z punktu widzenia

wykonywanych zadail. Ponadto inwestycja w aparat stacjonarny RTG iest inwestycja

wielolehia Biorec pod uwage tempo w jakim producencr spzetu zmieniaje jego

paramelry na coraz nowoczesniejsze, sp.zet' kt6ry wykonawca w chwili obecnej uznale

za standardowy b?dzie przesiazaly za rok' dwa lata Wzgledy racjonalnej polityki

finansowej wymagajq zam6wienia spzetu' ktory bedzie nowoczesny przez wiele lat,

szczeg6lnie 2e wymagany parametr nie a'r'ieksza znaczqco kosztu aparatu

Niezrozumiale jest ponadto porownanie parametrgw aparatu RTG stacjonamego i

aparatu RTG z ramieniem C- Sa lo bowiem aparaly majace zupelnie rozne

zastosowanie, kt6re Pairstwo, jako profesjonaliaci zajmujacy sie dystrybucje sprzQtu

medycznego, z Pewno6cia znaja



2.

6.

4.

Pkt l. 11 - wyja6niamy, i2 ilo56 stopni zaczemienia filmu decyduje o ilo6ci odcEnr czemi

(szarosci) na zdjeciu. lm wiecej odcieni tym zdjecie jest bardziej klarowne i latwiejsze do

odczytania. Parametrten ma wiec wazne, praktyczne zastosowane.

Pkt l. 12 - wymagana ilo56 receptor6w AEC w generatoze pozwala na optymalny dla

pacjenta dob6r dawki. Ta wlasciwos6 nie powinna by6 mylona z tokomorow4

automatyke ekspozycji AEC w uniwersalnej 6ciance do zdjec iw statywie do zdjec

odleglo6ciowych, wykozystywanym jedynie do zdje6 klatki piersiowej.

Pkt ll. 2 i 3 - zatzul nieztozumialy. Wielkogi ogniska lampy, podobnie jak Je.i moc,

miezona jest pzez wszystkich producentow w ten sam spos6b, pzy wykozystaniu

ogolnych zasad technicznych. Metoda pomiaru nie wplywa na roznice w uzyskiwanych

rezultalach, w zwiazku z powyzszym nie ma potzeby podawania normy, zgodnie z kt6re

nalezy okre6li6 wielko56 ognisk.

Pkt 11.6. - okreSlono paramelr minimalny. Wykonawca moze zaoferowac spzet

posiadajqcy lvy2sze Parametry
Pkt lll. 6 - podniesienie blatu na wysokos6 140 cm jest niezbedne w pzypadku zdje6

np. zlamanego pzedramienia, podczas ktorych pacient moze sta6. Wykonanie takich

zdjed na wysokosci 110 - 1'15 cm wymagaloby od pacjenta pzykucniecia lub schylenia

sie, co moze by6 utrudnione i bolesne dla osoby choreJ.

Pkt lll. I - ekspozycja na obu kofic€ch stolu oznacza mozliwo5c zrobienia zdjecia

zarowno na jednym, jak i na drugim koncu stolu, bez koniecznoScl przesuwania

pacjenta np. zdjecie czaszki istopy lub tez umo2liwia zrobienie zdjecia pacientow

lez4cemu na innym l62ku, ktory np. nie moze sie ruszac. Zamawi4qcy nie uznaje

zazutu wykonawcy, i2 jest to sformulowanie niejednoznaczne.

Pkt fff. 9 - Parametry zostaly okeslone zgodnie z tozpotzqdzaniem Ministra Zdrowia z

dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunk6w bezpiecznego stosowania promieniowania

jonizujqcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 194, poz. 1625).

Ponadto wiekszy zakres ww parametrow wptylva na zwiQkszenie iloici procedur

diagnostycznych wykonywanych pzy wykozystaniu zeczonego aparatu.

Pkt lll. l0 - Zamawiajecy wskazal optymalny zakres, kt6ry umozliwia badanie wysokich

paqent6w z zapewnieniem jak najwiekszego komfortu badania. Nie posiadamy

informacji potwierdzajacych, i2 parametr ten spelnia tylko jeden aparat. Ponadto

zwracamy Paistwa uwage, i2 zakres ruchu piono\,r,/ego kratki z pkt V. 5 dotyczy statywu

do zdjed odlegloaciowych, a nie uniwersalnej Scianki z kratka Bucky. Oba parametry nie

powinny byc rozpatrywane wsp6lnie.
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'10. Pkt. lll.13 - Zamawiajqcy nie sprecyzowal w pkt l.'19 i2 dawka powinna byc rejestrowana

na kliszach, wielkosci kaset zostaly okreslone zgodnie z dotychczasowymi procedurami

wykonywanymiw pracowni radiologicznej pzy wykozystaniu zeczonego uzqdzenaa.

11. Pkt lV. 6 - Zamawiajqcy nie wskazuje na typ monitora. Vl/ykonawca moze wi9c, wedle

swojego wyboru, dostarczy6 monitor CRT lub LCD, kt6ry bedzie posiadal czujnik

korekcji jasnosci w zaleino6ci od oswietlenia.

ll. Aoarat RTG z ramieniem C

Pkt ll. 1 - aparat RTG z ramieniem C bedzie wykozystywany na szpitalnym oddziale

ratunkolvym (SOR). Wymagane jest wykozystywanie jak najmniejszej dawki

promieniowania, gdyz badania jednego pacjenta sq czesto pzeprowadzane kilkukrotnie.

Lampy z wirujqcq anodq znajdujA g'lownie zastosowanie do zabiegow kardiologicznych i

kardioangiograficznych. Te ostatnie sA zabiegami planowanymi i wykonywanymi pzez

wysokiej klasy specjalist6w na oddzialach przystosowanych do wykon)|wania procedur

kardiologicznych. W tego typu zabiegach jest uzasadnione stosowanie lampy emitujecej

wysokoenergetyczny strumiei promieniow"nia.

Pkt lll. 3 - zamawiany jest aparat RTG z torem wizyjnym, ktory umozliwia ogledanie

zdjecia bezposrednio na monitoze. Zamawiajacy wymaga, aby pomiar dawki

promieniowania byl rejestrowany na zdjeciach wyswietlanych na monitoze. UmoZliwia

to bezpo6rednie kontrolowanie pzez osobe wykonujqca zdjecie dawki promieniowania

pzyjetej pzez pacjenta.

Pkt |V.10 - okreslono wartosc minimalna Dopuszczalne aparaty z wiekszymi matrycami

kamery CCD.

Pkt. lV. 15 - zamawiajecy podal opis funkcji poprawiajqcych jakosc obrazowania. Je6li

wiec wykonawca dysponuje aparatem posiadajEcym te funkcje mo2e zlo:y6 oferte,

niezaleznie od przyjetego og6lnego okreSlenia funkcji.

Pkt. V.2 - podano wartos6 minimalnA Na rynku dostepne s4 apa€ty, kt6re posiadajE

odleglo66 SID np. 98, 100 cm. Podany parametr nie wskazuje wigc na aparat

jakiejkolwiek fimy.

Pkt. V.3 - podano warto6c minimaln+ Dopuszczone zostaly wszelkie aparaty

posiadajAce wy2sze parametry.

Pkf. V.6 - wymagany zakres ruchu ramienia ,,C" wokol osi poziomej zwiqzany jest z

mozliwoScia wykozystywania uzadzenia rowniez dla potrzeb ortopedii.

Pkt. V.9. - okre6lona warto66 minimalna. Dopuszczone sa wszelkie aparaty posiadajece

zakres ruchu ramienia C w osi pionowej co najmniej na wskazanym poziomie, jak

r6wnie2 wyzszym.
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9. Pkt V. 'lO - Tamawi4qcy nie posiada iadnych danych potwierdzajqcych, 2e tzw.

standardowy zakres ruchu ramienia C w osi poziomej wynosi 20 cm. Ponadto wskazany

parametr jest minimalny, a wiec dopuszczono wszelkie aparaty posiadajace zakres

ruchu poziomego o wartosci co najmniej 21 cm, a wigc rowniez wiekszej

Podsumowujec nalezy stwierdzi6, i2 brakiest podstaw do uznania, Ze okreilenie pzedmiotu

zam6wienia wskazuje na aparat Villa Sistemi l\redicali oraz Ziem lmagining GmbH. Ponadto,

wedle informacji posiadanych pzez zamawidqcggo aparaty firmy Villa Sistemi Medicali

oferuje na terenie Polski rownie2 np. firma OK. Medical Systems. Nie jest wiec prawd4 2e

jedynafirm4 ktora mo2e zlo:yc oferte w ninieiszym pzetargu jest firma Timko.

Na marginesie nale2y doda6, 2e swobodny opis pzedmiotu zamowienia jest kompetenqq

zamawiaj4cego, kt6ry ma prawo wskazac parametry niezbedne, z punktu widzenia jego

potzeb. Nawet jednak, gdyby opis pzedmiotu zamowienia wskazywal na jeden wyrob, to

nie Swiadczy to jeszcze o naruszeniu regul uczciwej konkurencji i nierownym traktowaniu

wykonawcow. Do niniejszego pzetargu mogq bowiem pzystqpie zarowno wykonawcy z

Polski, jak r6wnie2 z innych kraj6w Unii Europejskiej i nawet w zakresie jednego produktu

mogliby oni konkurowac cena oferowanego spzetu.

Wobec powyiszego protest nale2lalo oddalic.

Od rozsttzygniecia protestu pzysluguje prawo wniesienia odwolania do Prezesa Uzedu

Zam6wiei Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor9czenia rozstzygniecia.

Do wiadomo6ci:

1. Tll, lKO Sp. z o.o.

ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa


