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Wałbrzych, dnia 21.09.2020r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/20

Wynik postępowania przetargowego dotyczy pakietów 1, 3
Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur
endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją
pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników
Zamawiającego oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem” Zp/39/PN-37/20.

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art.
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
Dla Pakietu nr 1 (Angiograf i dodatkowy sprzęt medyczny wraz z adaptacją pomieszczeń
Pracowni Hemodynamiki oraz przeszkoleniem pracowników):
Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa: za cenę brutto 4 098 562,38 zł,
Kryterium „jakość”:
-

Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych
w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie
za pomocą centralnej klawiatury i myszy: TAK – 2 pkt.

-

Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) Min. 190
cm: TAK, 280 cm – 2 pkt.

-

Głębokość ramienia C lub G min. 88 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej
krawędzi ramienia: TAK, 105 cm – 5 pkt.

-

Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym
uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie: TAK, po obu stronach statywu –
5 pkt.

-

Ustawianie położenia detektora (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) znacznikami
graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania: TAK – 3 pkt.

-

System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją: Programowy (softwarowy) / Elektromechaniczny
lub elektroniczny (dotykowy) / Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu
o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym: TAK, 3 zabezpieczenia programowe,
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elektromechaniczne, bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie
rzeczywistym – 5 pkt.
-

Długość płyty pacjenta, bez elementów przedłużających Min. 270 cm: TAK, 316 cm – 5 pkt.

-

Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl:
TAK, 0,8 mmAl – 5 pkt.

-

Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak
piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu: TAK – 3 pkt.

-

Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez
promieniowania: TAK – 2 pkt.

-

Konfigurowalny przycisk nożny włącznika ekspozycji: TAK – 2 pkt.

-

Lampa min. dwu ogniskowa : TAK, 2 ogniska : 0,8mm/0,5 mm – 0 pkt.

-

Pojemność cieplna anody [kHU] ≥ 3,5 MHU: TAK, 6400 kHU – 5 pkt.

-

Pojemność cieplna kołpaka [kHU] ≥ 5 MHU: TAK, 9400 kHU – 5 pkt.

-

Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach
zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,3 mm Cu: TAK, odpowiednik 1 mm Cu – 5 pkt.

-

Detektor matrycowy o wymiarach przekątnej nie mniej niż 29 cm i nie większej niż 40cm: TAK,
29,3 cm – 5 pkt.

-

Rozmiar piksela detektora (µm) ≤ 200 µm: TAK, 154 µm – 5 pkt.

-

Głębia bitowa detektora Min. 14bit: TAK, 16 bit – 3 pkt.

-

Ilość pól obrazowych FOV Min 3: TAK, 5 pól – 5 pkt.

-

Min. 2 monitory obrazowe angiografu (live, ref lub review) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o
przekątnej min 19’’: TAK, 2 monitory obrazowe angiografu w sterowni o przekątnej 24’’ – 3
pkt.

-

Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym
obrazie- bez promieniowania: TAK – 3 pkt.

-

Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji
kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i
wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację
jasności obrazu (przysłonięcie płuc): TAK – 3 pkt.

-

Wykonywanie w. w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na
monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji: TAK – 3 pkt.

-

Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie
ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby
wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie
fluoroskopowym: TAK – 20 pkt.
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-

Wyświetlanie na monitorze live angiografu i zapamiętywanie przebiegu EKG synchronicznie z
prezentowaną sceną: TAK – 2 pkt.

-

Sterownik ręczny umożliwiający bieżącą kontrolę i zmianę prędkości przepływu podczas iniekcji
środka kontrastowego: TAK – 2 pkt.

-

Zamontowany na linii czujnik ciśnienia z automatycznym rozdzielaczem: TAK – 2 pkt.

-

System „otwarty” – zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzętu
jednorazowego użytku co najmniej dwóch różnych producentów: NIE – 0 pkt.
Razem 110 „punktów jakościowych” w kryterium: „jakość”.

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium „jakość” –
40 pkt. Razem: 100 pkt.
Dla Pakietu nr 3 (Respirator transportowy z wyposażeniem): procedura unieważniona,
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. unieważnia postępowanie, nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie wyboru:
Pakiet nr 1 – jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu (w zakresie Pakietu 1)
zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych.
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ROZDZIELNIK
Wykonawcy w postępowaniu:

1) Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa
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