INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: Izabela.Ziolkowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dn. 03.03.2016 r.
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/34/2016 na dostawę urządzeń audiowizualnych wraz z instalacją oraz
adaptacją pomieszczeń celem modernizacji auli w budynku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego A ICZMP
w Łodzi
Szanowni Państwo!
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1:

A2

Art. 22 ust.1 pkt 2

Jesteśmy zainteresowani ogłoszonym przez Państwa postępowaniem. Niestety w okresie ostatnich 3 lat nie
posiadamy w naszym porfolio inwestycji polegającej na wykonaniu systemu audiowizualnego o wartości minimum
300.000 zł brutto (dostawy wraz z instalacją urządzeń).
Nasza firma działa na rynku od 25 lat i w tym okresie z powodzeniem zrealizowała kilkadziesiąt instalacji
audiowizualnych o róŜnym stopniu zaawansowania. Posiadamy wykonane instalacje o wartości powyŜej 300.000 zł
(realizowane ponad 4 lata temu), czy dostawy urządzeń bez wykonania instalacji równieŜ o wartości przewyŜszającej
300.000 zł (tutaj z ostatnich 3 lat).
Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności dopuścilibyście Państwo przedstawienie referencji na 2 lub nawet 3
inwestycje (w okresie ostatnich 3 lat) o wartości minimum 150.000 zł brutto jako wystarczające w celu wykazania
niezbędnego doświadczenia?
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do powyŜszej prośby i zmienia § 8 pkt. A2
BYŁO:

1.

*
2.

Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia tj. dostawę urządzeń audiowizualnych wraz z
montaŜem i uruchomieniem i załączy dowody, Ŝe dostawa
została wykonana naleŜycie, przy czym dostawa musi mieć
wartość brutto minimum 300 000,00 PLN

Wykaz głównych dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Dowody*, potwierdzające, Ŝe dostawa została wykonana
naleŜycie.

Dowodami, o których mowa w pkt A2, są:
1) Poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A2, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1.

A2

Art. 22 ust.1 pkt 2

JEST:
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia tj. dostawę urządzeń audiowizualnych wraz z
montaŜem i uruchomieniem i załączy dowody, Ŝe dostawa
została wykonana naleŜycie, przy czym dostawa musi mieć
wartość brutto minimum 150 000,00 PLN
1.

*
2.

Wykaz głównych dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Dowody*, potwierdzające, Ŝe dostawa została wykonana
naleŜycie.

Dowodami, o których mowa w pkt A2, są:
1) Poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A2,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 1.
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Pytanie nr 2:
Opisane w punkcie 5. oraz 6. programu funkcjonalno uŜytkowego (PFU) produkty wydają się być tymi samymi
urządzeniami, jednak punkt 5. zawiera zarówno odbiorniki jak i nadajniki - 2 komplety, natomiast punkt 6. jedynie
odbiornik - 1 szt. W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający na pewno zgodnie z punktami 5. i
6. PFU wymaga dostarczenia łącznie 3 sztuk odbiorników oraz 2 sztuk nadajników opisywanego urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe wymaga dostarczenia łącznie 3 sztuk odbiorników oraz 2 sztuk
nadajników opisywanego urządzenia.
Pytanie nr 3:
Na jakiej podstawie Wykonawca ma obliczyć ilość wymaganych przez Zamawiającego w ramach kompletu
modułowych opraw LED z punktów 36., 37., 38. PFU? Czy Zamawiający moŜe podać przybliŜoną ilość wymaganych
modułów lub udostępnić dokumentację, na podstawie której moŜna obliczyć wymaganą ilość? Rzetelna wycena tych
punktów jest niemoŜliwa dla Wykonawców, którzy nie mają moŜliwości pojawienia się na wizji lokalnej.
Odpowiedź: Ilość wymaganych modułów musi zostać obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami stosownie do
wielkości i przeznaczenia pomieszczenia. Zamawiający do niniejszych odpowiedzi załącza rzut auli w formacie dwg.
Pytanie nr 4:
W treści PFU do SIWZ odnajdujemy opis przedmiotu zamówienia:
"1. Monitor profesjonalny - 16szt
• Przekątna ekranu co najmniej 60”
• Czas reakcji matrycy maksymalnie 6 ms;
• Szerokość ramki po złoŜeniu maksymalnie 6,5 mm;
• Jasność co najmniej 450 cd/m2;
Z uwagi na znacznie ograniczoną dostępność rynkową urządzenia spełniającego powyŜszą specyfikację, prosimy o
odpowiedź czy zamawiający dopuszcza zastosowanie monitorów profesjonalnych o wąskiej ramce w rozmiarze 55"?
Monitory o przekątnej ekranu w rozmiarze 60" oraz szerokości ramki do 6,5mm produkowane są tylko przez jednego
producenta, który jest jednocześnie jedynym producentem matryc 60" stosowanych w monitorach profesjonalnych
oraz konsumenckich.
Spełnienie powyŜszego wymogu sugeruje zaproponowanie konkretnego urządzenia, co moŜe stanowić ograniczenie
konkurencyjności składanych Państwu ofert.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIZW. Zamawiający wymaga zaoferowania monitorów o przekątnej
ekranu co najmniej 60”, co oznacza, Ŝe mogą zostać zaoferowane monitory o większej przekątnej niŜ 60”, równieŜ
w przypadku ramki została podana szerokość maksymalna, czyli dopuszczalne są ramki węŜsze. Ponadto z wiedzy
zamawiającego wynika, Ŝe monitory spełniające wyŜej opisane wymagania oferuje więcej niŜ jeden producent.
Pytanie nr 5:
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ w Specyfikacji Urządzeń w punkcie 1 i 4 poza minimalnymi parametrami
urządzeń umieścił zapis:
„Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, Ŝe w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.„
W związku z powyŜszym prosimy o doprecyzowanie znaczenia tego zapisu gdyŜ nie dotyczy on parametrów
technicznych specyfikowanych monitorów.
Według ogólnie przyjętych zasad Zamawiający powinien taki zapis umieścić w warunkach gwarancji i objąć nim
wszystkie urządzenia, a nie tylko monitory.
Ponadto zapis ten uniemoŜliwia zachowanie zasady „o nieuczciwej konkurencji” gdyŜ otrzymanie takiego
oświadczenia od producenta monitorów jest praktycznie niemoŜliwe.
Naszym zdaniem w/w zapis powinien być usunięty z SIWZ i zastąpiony zapisem w umowie w paragrafie
poświęconym Zabezpieczeniom umowy tj. „Zabezpieczeń z tytułu gwarancji i rękojmi” co zabezpieczy
Zamawiającego na czas obowiązków gwarancyjnych .
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu „Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego
przedstawiciela na terenie RP, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające
załączyć do oferty”.
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Pytanie nr 6:
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ w Specyfikacji Urządzeń w punkcie 36, 37, 38 poza minimalnymi
parametrami urządzeń umieścił zapis, Ŝe oferowane oprawy skalkulować według obliczeni i potraktować jako
komplet.
Pytamy co w rozumieniu Zmawiającego znaczy „kpt. wg obliczeń” czy komplet to 2 szt. czy moŜe 20 szt.
Postępowanie swoim zakresem nie obejmuje tworzenia projektu oświetlenia, który określił by ilość opraw . (Oprawy i
źródła światła dobierane są zgodnie z normami mówiącymi o wartościach określających natęŜenie oświetlenia w
Luxach w zaleŜności od przeznaczenia pomieszczeń)
Prosimy o podanie ilości tak jak w przypadku urządzeń AV.
Odpowiedź: Ilość wymaganych modułów musi zostać obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami stosownie do
wielkości i przeznaczenia pomieszczenia. Zamawiający do niniejszych odpowiedzi załącza rzut auli w formacie dwg.
Pytanie nr 7:
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ w Specyfikacji Urządzeń w punkcie 1 umieścił zapis:
1. Monitor profesjonalny – 16 szt.
o Przekątna ekranu co najmniej 60”
o Czas reakcji matrycy maksymalnie 6 ms;
o Szerokość ramki po złoŜeniu maksymalnie 6,5 mm;
o Jasność co najmniej 450 cd/m2;
o Tryb pracy 24/7;
o Wbudowany rozdzielacz sygnału, moŜliwość tworzenia telebimów co najmniej 4x4;
o Włączanie monitorów z opóźnieniem ze skokiem 1 s (max. 60 s);
o Wbudowany czujnik temperatury;
o Gniazda wejściowe co najmniej 1x HDMI kompatybilny z HDCP, 1x RS-232;
o Gniazda wyjściowe co najmniej 1x RS-232
o Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, Ŝe w
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć
do oferty.
Zapis ten jednoznacznie wskazuje, Ŝe jedynym dostępnym na rynku modelem monitora spełniajacym powyŜsze
parametry jest monitor firmy SHARP model PN-V2600A (z rozdzielczością natywną 1366 x 768 pikseli) co jest
niezgodne z ustawą o Zamówieniach Publicznych i narusza zasady o nieuczciwej konkurencji co moŜe domniemać,
Ŝe Zamawiający na etapie przygotowania postępowania przetargowego wziął pod uwagę tylko jeden model monitora
i skupił się na jednym produkcie tym samym zamykając się na produkty konkurencyjne.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie takie postępowanie Zamawiającego było
negatywnie oceniane i powodowało zmiany SIWZ jeszcze na etapie postępowania przetargowego.
W związku z powyŜszym prosimy o zmianę parametrów technicznych wyspecyfikowanego monitora
dopuszczając tym samym monitory o przekątnej np. 55” (najczęściej stosowane w rozwiązaniach ściany graficznej) z
wyŜszą rozdzielczością natywną oraz cieńszą ramką co z powodów technologicznych wydaje się być lepszym
rozwiązaniem dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIZW. Zamawiający wymaga zaoferowania monitorów o przekątnej
ekranu co najmniej 60”, co oznacza, Ŝe mogą zostać zaoferowane monitory o większej przekątnej niŜ 60”. Ponadto
z wiedzy zamawiającego wynika, Ŝe monitory spełniające wyŜej opisane wymagania oferuje więcej niŜ jeden
producent.
Niniejsze odpowiedzi na pytania są integralną częścią Programu funkcjonalno-uŜytkowego.
Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
§ 58 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 07.03.2016r r. do godz. 11:00
Zmiana:
§ 58 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 10.03.2016r r. do godz. 11:00
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Było:
§ 61 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 07.03.2016 r. o godz. 11:15
Zmiana:
§ 61 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 10.03.2016 r. o godz. 11:15

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
dr Pawła Grockiego z upowaŜnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha

4

