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Nasz znak:                                                                                                 Data: 
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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/39/2017 pn.: Kompleksowa obsługa systemu 

informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego 
Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 

 
Pytanie 2 dot. SIWZ Rozdz. V, pkt 1. ppkt c) oraz OPZ pkt. B ppkt.11 
Zamawiający w SWIZ jako warunek udziału w postępowaniu wskazuję, że o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez 
wykazanie wykonanych lub wykonywanych dwóch usług w okresie min. 6 miesięcy o wartości min. 250 000,00 

zł. Natomiast w OPZ Zamawiający wskazuję, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie wykonanych lub 
wykonywanych czterech usług  przez okres min. 6 miesięcy o wartości min. 500 000,00 zł. Prosimy o uspójnienie 

zapisów w SIWZ i OPZ. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia wskazując, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie wykonanych lub 
wykonywanych dwóch usług w okresie min. 6 miesięcy o wartości min. 250 000,00. Zmiany zostały 

naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie 3 dot. SIWZ Rozdz. V, pkt 1. ppkt  d) od 5) do 8) oraz OPZ pkt B od 12.2. do 12.9. 

Zamawiający w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu wymaga od wykonawcy, który będzie ubiegać się o 
zamówienie wykazania w zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych dysponowania min. jedną osobą, która 

posiada wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie: 
a. Konfiguracji i administrowania relacyjnymi bazami danych, 

b. Administrowania serwerami,  

c. Administrowania środowiskiem wirtualnym,  
d. Konfiguracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi. 

 
Jednocześnie w pkt od 6) do 8) Zamawiający poniekąd powiela wymóg z pkt 5) rozszerzając wymogi o ilość 

wymaganych osób oraz certyfikaty. Bardzo prosimy o doprecyzowanie i ujednolicenie wymagań w SIWZ  

stawianych przed Wykonawcami. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu w SWIZ rozdz. V pkt 1 ppkt d) 5), jednocześnie w 
ppkt 5) 6), 7) (przed zmianą 6), 7), 8) ) wskazał wymogi dotyczące osób oraz posiadanych przez 

nie certyfikatów. 

 
W oparciu o art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków, poprzez wykreślenie V pkt 1 ppkt d) 5) 

 
Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia. 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych 
do realizacji zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie 4 dot. OPZ pkt B ppkt 12.10 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania dwoma osobami posiadającymi wiedzę w zakresie 
zarządzania projektami. W SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu nie widnieje taki wymóg. Prosimy o 

ujednolicenie zapisów w SIWZ i OPZ. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu w OPZ pkt 11, ppkt od 12.10 do 12.10.3 i 

modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 5 dot. OPZ pkt. A ppkt. 1. 

Zamawiający w OPZ pkt. A ppkt. 1 wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest min. administrowane 

oprogramowaniem klasy HIS i ERP wraz z bazą archiwalną systemu Infomedica. Prosimy o doprecyzowanie czy 
w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje administrowanie więcej niż jedną bazą archiwalną 

jeżeli tak to jakimi? Jest to niezbędna informacja w celu prawidłowego skalkulowanie wartości oferty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający docelowo będzie posiadał następujące archiwalne bazy danych tj.: 

1. Jedna medyczna baza danych Zdunowo od początku uruchomienia sytemu do 04.03.2017r., 

2. Jedna medyczna baza danych Zdunowo od 05.03.2017 do 31.05.2017r. 
3. Jedną bazę danych części szarej od początku uruchomienia systemu do 31.05.2017r. 

 
Pytanie 6 dot. OPZ pkt. B ppkt. 1.8 ff. 

Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienie jest min. usługa integracji HIS – RIS (do listopad 2017). 
Prosimy o potwierdzenie, że usługa integracji HIS – RIS będzie wykonywana tylko do listopada 2017, a nie przez 

cały okres trwania umowy tj. do 31.12.2017 r. Jest to niezbędna informacja w celu prawidłowego skalkulowania 

wartości oferty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przychyla się do zmiany zapisu. Nadzór nad integracją HIS-RIS do 

31.12.2017r. i modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 7 dot. OPZ pkt. A ppkt. 7 oraz OPZ pkt. B ppkt. 7 

Zamawiający wskazuję, że przedmiotem zamówienia jest m.in. obsługa centrali telefonicznej (lokalizacja 
Zdunowo). Zakres przedmiotu zamówienia pokrywa się z trwającym postępowaniem znak: EP/220/30/2017 na 

„Świadczenie usług w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych i utrzymania sieci teletechnicznej, strukturalnej, 

sieci alarmowej, instalacji kamer przemysłowych i medycznych, kontroli dostępu oraz urządzeń łączności w 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie dla lokalizacji Arkońska 
4 oraz lokalizacji A. Sokołowskiego 11”. Czy mimo to Zamawiający wymaga, aby w ramach przedmiotu 

zamówienia realizowana była obsługa centrali telefonicznej w lokalizacji Zdunowo? Bardzo prosimy o 

doprecyzowanie zapisów. Jest to niezbędna informacja w celu prawidłowego skalkulowania wartości oferty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu obsługi centrali telefonicznej w lokalizacji Zdunowo 

i modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 8 dot. OPZ pkt. B ppkt. 10.5 

Prosimy o uszczegółowienie zakresu, w szczególności funkcjonalności domeny, która ma być uruchomiona i 
skonfigurowana w ramach zamówienia. Prosimy o podanie lokalizacji oraz ilości stacji roboczych w których 

domena ma być zainstalowana i skonfigurowana oraz terminów w jakich pracę mają być wykonane. Jest to 

niezbędna informacja w celu prawidłowego skalkulowania wartości oferty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewiduje uruchomienie nowej domeny w lokalizacji Arkońska 

(obsługującej lokalizacje Arkońska – Zdunowo) do końca czerwca 2017. Na obecną chwile 
Zamawiający nie może dokładnie uszczegółowić zakresu prac jakie pozostaną do wykonania po 

tym czasie.  
Ilość stacji roboczych wraz z urządzeniami typu drukarki sieciowe dla obu lokalizacji jest 

szacowana na 950 sztuk na dzień trwania postępowania przetargowego, ale może ulec zmianie.   

 
Pytanie 9 dot. OPZ pkt. B ppkt.10.6 

Zamawiający w OPZ pkt. B ppkt. 10.6 wskazuje, że przedmiotem zamówienia będzie m.in. ujednolicenie 
dokumentacji pozyskiwanej z systemów medycznych oraz dokumentacji medycznej. Bardzo prosimy o 

doprecyzowanie zapisów poprzez wskazanie na czym będzie polegać ujednolicenie w/w dokumentów oraz 

wskazanie ilości oraz rodzaju dokumentów, które będą ujednolicane. Jest to niezbędna informacja w celu 
prawidłowego skalkulowania wartości oferty. 

ODPOWIEDŹ: Ujednolicenie dokumentacji medycznej będzie polegało na wprowadzeniu takich 
samych wzorów dokumentów medycznych generowanych z systemu informatycznego dla obu 

lokalizacji (tj. Arkońska i Zdunowo) poprzez; 

1) Udostępnienie wzorów dokumentacji obecnie funkcjonujących u Zamawiającego w lokalizacji 
Arkońska lub w lokalizacji Zdunowo we wspólnym systemie, o ile takie udostępnienia pozostaną 

do wykonania,  
2) Zmianę formatowania dokumentów wykorzystywanych w lokalizacji Zdunowo, które ze 

względu na specyfikę jednostek medycznych zastosowanie mają tylko w lokalizacji Zdunowo, o ile 
takie pozostaną do wykonania, 

3) Zmianę nagłówków i znaków identyfikacyjnych na dokumentach, o ile takie pozostaną do 

wykonania. 
 

Pytanie 10 dot. OPZ pkt. B ppkt. 10.8 
Bardzo prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w zakres ‘innych prac związanych z zapewnieniem prawidłowego 

funkcjonowania skonsolidowanych jednostek’, które są przedmiotem zamówienia i o których mowa w pkt. B 

ppkt. 10.8. Jest to niezbędna informacja w celu prawidłowego skalkulowania wartości oferty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu i modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 11 dot. OPZ pkt. B ppkt. 13 i Załącznik nr 4 do SIWZ § 2 pkt 4.2 
Zamawiający w OPZ pkt. B ppkt. 13 wskazuje czas przystąpienia do usuwania awarii po zgłoszeniu serwisowym 

‘Niezwłocznie – w godzinach pracy serwisu to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Zgłoszenie przyjęte po godzinach pracy traktowane jest jak zgłoszone następnego dnia roboczego o godzinie 
7:30.’. W załączniku nr 4 do SIWZ w/w godziny są inne. Prosimy o ujednolicenie zapisów w OPZ i załącznika nr 

4. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje ujednolicenia, błąd wyniknął z omyłki pisarskiej. 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 
 

Pytanie 12 dot. Załącznik nr 4 do SIWZ § 3 pkt 7  
Czy Zamawiający uzna za wystarczające zgłoszenie pisemne zmiany pracownika Wykonawcy i uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający uzna za wystarczające. 
 

 

 
Zamawiający wprowadza również modyfikacje w załączniku nr 2A do SIWZ – Wzór formularza 

asortymentowo-cenowego. 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – Wzorze formularza 

asortymentowo-cenowego, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
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