
           Grudziądz, dnia 18.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 1898 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi serwisu systemu PACS oraz dostawę

duplikatora do płyt CD/DVD wraz  z oprogramowaniem i stacją sterującą (znak sprawy: TI/2/PN/18).

W związku z wpłynięciem od jednego z Wykonawcy zapytania
Zamawiający niniejszym udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy zadania 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Zał nr 2 do SIWZ pkt. 1 ust  2. Zamawiający wymaga czasu naprawy w przypadku awarii w ciągu

maksymalnie 30 godzin. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy w przypadku awarii do

48 godzin. Prośba podyktowana jest faktem, iż w przypadku awarii oprogramowania, najistotniejszy

jest krótki czas reakcji.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.:

♦ w pkt. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

zapis o treści:
 „Zadanie 1:
(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 %
(2 )   Czas usunięcia awarii - 40%

Ocena ofert według wyżej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób:

(1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia):
 

 Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniższa              x  60 pkt.
        cena danej oferty

 

 Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.
 

 (2) Kryterium czas usunięcia awarii



Awaria – należy przez to rozumieć incydent spowodowany błędem oprogramowania bądź urządzenia
systemu PACS, uniemożliwiający korzystanie z systemu PACS do prowadzenia podstawowej
działalności diagnostycznej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40. Ocena ofert
w ramach tego kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu
oferty czasu usunięcia awarii.
Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu czas usunięcia awarii  musi być podany w pełnych
godzinach i nie może przekraczać 30 godzin od momentu zgłoszenia awarii systemu PACS.
Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
Wykonawca otrzyma 40 pkt. za zadeklarowany czas usunięcia awarii  do 24 godzin od momentu
zgłoszenia awarii
Wykonawca otrzyma 0 pkt. za zadeklarowany czas usunięcia awarii  powyżej 24 godzin jednak nie
dłuższy niż 30 godzin od momentu zgłoszenia awarii
Brak określenia w ofercie czasu usunięcia awarii spowoduje, że do oceny punktowej zostanie przyjęty
czas powyżej 24 godzin, jednak nie dłuższy niż 30 godzin i Wykonawca nie otrzyma punktów
w ramach tego kryterium.
Maksymalnie w ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może otrzymać 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.”

otrzymuje brzmienie:
 „Zadanie 1:
(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 %
(2 )   Czas usunięcia awarii - 40%

Ocena ofert według wyżej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób:

(1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia):
 

 Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniższa              x  60 pkt.
                      cena danej oferty

 

 Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.
 

 (2) Kryterium czas usunięcia awarii
Awaria  – należy przez to rozumieć incydent spowodowany błędem oprogramowania bądź urządzenia
systemu PACS, uniemożliwiający korzystanie z systemu PACS do prowadzenia podstawowej
działalności diagnostycznej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 40. Ocena ofert
w ramach tego kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu
oferty czasu usunięcia awarii.
Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu czas usunięcia awarii musi być podany w pełnych
godzinach i nie może przekraczać 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii systemu PACS.
Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
Wykonawca otrzyma 40 pkt. za zadeklarowany czas usunięcia awarii do 24 godzin od momentu
zgłoszenia awarii
Wykonawca otrzyma 0 pkt. za zadeklarowany czas usunięcia awarii powyżej 24 godzin jednak nie
dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii
Brak określenia w ofercie czasu usunięcia awarii spowoduje, że do oceny punktowej zostanie przyjęty
czas powyżej 24 godzin, jednak nie dłuższy niż 48 godzin i Wykonawca nie otrzyma punktów
w ramach tego kryterium.
Maksymalnie w ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca może otrzymać 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.”

♦ w Załączniku nr 2 w pkt. 1 ust. 2

zapis o treści:

„

• awaria - gwarantowany czas reakcji wynosi do 4 godzin od momentu zgłoszenia dysfunkcji do
Wykonawcy, natomiast czas naprawy maksymalnie do 30 godzin”



otrzymuje brzmienie:

„

• awaria - gwarantowany czas reakcji wynosi do 4 godzin od momentu zgłoszenia dysfunkcji do
Wykonawcy, natomiast czas naprawy maksymalnie do 48 godzin”

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ.


