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Wszyscy Wykonawcy
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Dotyczy przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni
Gastroenterologii Dziecięcej (znak sprawy: Z/21/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawcy zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy: zadanie nr 6, punkt I, podpunkt 2 zestawienia parametrów technicznych
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści przedmiotowego podpunktu i sposobu naliczania
punktacji za oferowany w tym podpunkcie parametr na:
„Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z min. 6 kanałów”
„6 kanałów – 0 punktów”
„Powyżej 6 kanałów – 10 punktów”?
Uzasadnienie:
Wszystkie obecnie oferowane rejestratory pH-impedancji posiadają możliwość pomiaru co najmniej 6
a nie 5 kanałów impedancji. Ponadto, żaden z producentów nie oferuje cewników mierzących 5 lub
mniej kanałów impedancji. Wszystkie obecnie dostępne cewniki do tego typu pomiarów posiadają 6
lub więcej kanałów pomiaru impedancji.
Pomiar 6 kanałów impedancji jest powszechnie stosowanym standardem w diagnostyce refluksu
a obecnie normy stosowane do analizy zapisu pH-impedancji przełykowej również bazują na pomiarze
impedancji z 6 kanałów. W związku z powyższym, przedmiotowy zapis zestawienia parametrów
technicznych i fakt, że za parametr oferowany w tym podpunkcie, w jego obecnym brzmieniu, jest
naliczana punktacja, nie ma uzasadnienia, ponieważ każdy z wykonawców będzie w stanie
zaoferować rejestrator umożliwiający pomiar 6 kanałów impedancji i tym samym uzyskać

maksymalną ilość punktów  w tym podpunkcie, za konfigurację podstawową aparatu.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy: zadanie nr 6, punkt I, podpunkt 8 zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rejestratora pH/impedancji, w którym kanały impedancji są
próbkowane z częstotliwością regulowaną w zakresie od 10 Hz do 50 Hz?
Uzasadnienie:
Częstotliwość próbkowania sygnałów impedancji w ambulatoryjnych rejestratorach  pH-impedancji,
na poziomie 50 Hz (50 próbek na sekundę) jest powszechnie uznanym i stosowanym standardem i jest
ona w zupełności wystarczająca do dokładnego zobrazowania procesów (np. refluksów, odbijania itp.)
zachodzących w przełyku. Wymagana przez Zamawiającego, większa częstotliwość (60 Hz) nie
zwiększa w istotny sposób wartości ani dokładności diagnostycznej badania. Ponadto istniejący opis
dopuszcza tylko jednego producenta - firmę Medtronic (która jako jedyna oferuje rejestrator
Digitrapper pH-Z, umożliwiający próbkowanie sygnałów impedancji na poziomie 64 Hz),
jednocześnie eliminując z postępowania wszystkich pozostałych, potencjalnych dostawców.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dotyczy: zadanie nr 6, punkt I, podpunkt 8 zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający odstąpi od oceny punktowej parametru „Częstotliwość próbkowania impedancji
min. 60 Hz; 60 Hz – 0 pkt.; Powyżej 60 Hz – 20 pkt.”
Uzasadnienie:
Częstotliwość próbkowania sygnałów impedancji w ambulatoryjnych rejestratorach  pH-impedancji,
na poziomie 50 Hz (50 próbek na sekundę) jest powszechnie uznanym i stosowanym standardem i jest
ona w zupełności wystarczająca do dokładnego zobrazowania procesów (np. refluksów, odbijania itp.)



zachodzących w przełyku. Wymagana przez Zamawiającego, większa częstotliwość (60 Hz) nie
zwiększa w istotny sposób wartości ani dokładności diagnostycznej badania.
W obecnym stanie faktycznym i prawnym regulacje SIWZ naruszają zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne (art. 7
ustawy PZP), poprzez wskazanie w zakresie: „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”,
pkt. XIII (2) SIWZ, oceny punktowej parametru polegającego na technicznej możliwości próbkowania
kanałów impedancji z częstotliwością 60 Hz lub wyższą. Dodać należy, że mając na względzie
powyższe, Zamawiający w żaden sposób, oceniając ten parametr, nie uzyskuje absolutnie żadnych
dodatkowych korzyści poprawiających funkcjonalność diagnostyczną zamawianego rejestratora
i oprogramowania analitycznego. Wskazać należy, że na terytorium RP jest tylko jeden podmiot, który
może dostarczyć  rejestrator, który spełnia oceniane przez Zamawiającego kryterium, tj. posiada
możliwość próbkowania kanałów impedancji z częstotliwością 60 Hz lub wyższą, wypełniając tym
samym naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Dotyczy: zadanie nr 6, punkt I, podpunkt 14 zestawienia parametrów technicznych
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rejestratora, który nie posiada podświetlanych przycisków
zmiany pozycji i okresu posiłkowego, na klawiaturze rejestratora ale sygnalizuje okresy pozycji
leżącej oraz okresy posiłku na wyświetlaczu LCD?
Odp. Tak.


