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                                                                                              Parczew, dnia 16.08.2011r.

fax Zamówień Publicznych: 83/355-21-13

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/3/2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na informatyzacj ę SPZOZ w Parczewie i zakup sprz ętu
komputerowego i sieciowego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia
03.08.2011r nr 2011/S 147-244475

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1
Dotyczy Ogólne wymagania
     System dostarczony jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzi:
wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji. Zestaw
instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi samodzielną instalację i reinstalację
systemu. Niezależnie od otrzymanego zestawu administratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie
instalacji  i reinstalacji oraz sposobu archiwizacji danych.
     Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu dla systemów PACS/RIS. Systemy te jako wyroby
medyczne zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2010 o wyrobach medycznych mogą być serwisowane tylko
i wyłącznie poprzez autoryzowane punkty serwisowe. Powyższy wymóg jest nie zgodny z polskim
prawem.
Odpowied ź:
     Tak. Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu dla systemów PACS/RIS.

Pytanie 2
Dotyczy RIS PACS
     Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dedykowanego serwera dla systemów PACS oraz
RIS? Pozwoli to zwiększyć niezawodność całego systemu informatycznego oraz zapewni niezależność
działami systemów.
Odpowied ź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dedykowanego serwera dla systemów PACS oraz RIS.
Zamawiający posiada dedykowany serwer dla systemów PACS oraz RIS.

Pytanie 3
Dotyczy RIS PACS
   Prosimy o podanie pojemności archiwum obrazowego systemu PACS jaką Zamawiający będzie
wymagał.
Odpowied ź :

Zamawiający wymaga pojemności archiwum PACS dla badań obrazowych min. 2TB. Archiwum
z możliwością rozszerzenia wielkości macierzy obrazowej.

Pytanie 4
Dotyczy pkt II SIWZ – Warunki udziału w post ępowaniu ppkt. 1.2)a)
„... co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości łącznej minimum
800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia,
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tj. obejmujące łącznie swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu informatycznego
obejmującego „część medyczną – białą” (z interfejsem użytkownika końcowego opartego o technologie
WWW) oraz „część administracyjną-szarą” dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających całodobowych
szpitalnych świadczeń zdrowotnych, o wielkości minimum 200 łóżek wg rejestru CSIOZ (Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich
wykonanie.”
Prosimy o zmodyfikowanie powyższego zapisu poprzez wykreślenie wymogu dotyczącego konieczności
przedstawienia referencji, które odnoszą się jedynie do tych projektów, w których system jest oparty o
technologię WWW. Z punktu widzenia potwierdzenia posiadania doświadczenia w realizacji projektów
związanych z informatyzacją Szpitali, sama technologia interfejsu końcowego nie ma żadnego wpływu
na funkcjonalność systemu jest jedynie jedną z metod udostępniania systemu użytkownikom.
Podtrzymanie zapisu zawężającego ważność referencji jedynie do systemów dostępnych przez WWW,
jest ograniczeniem konkurencji co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 5
Dotyczy zał. Nr 2 do SIWZ Wymagania ogólne pkt. 1
„System działa w oparciu o relacyjny motor bazy danych i jest zaprojektowany w architekturze klient-
serwer przez przeglądarkę www system informatyczny części medycznej”
Prosimy o modyfikację powyższego zapisu i wprowadzenie następującego jego brzmienia: „System
działa w oparciu o relacyjny motor bazy danych i jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer lub
system informatyczny części medycznej dostępny przez przeglądarkę www”
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Podpisała:

                                                                                              Z-ca Dyrektora
                                                                                  d/s Zarządzania i Marketingu

                                                                                           inż. Maria Gadomska


