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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/8/2010
dotyczy:  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz  informatyzacja  SPZOZ 
w  Parczewie  w  celu  poprawy  jakości  i  dostępności  ochrony  zdrowia  w  powiecie 
parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ
W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późniejszymi 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 zadanie nr 1 Wymagania ogólne do SIWZ w pkt. 7 było:
„Oprogramowanie Aplikacyjne funkcjonujące na platformy systemowe: Windows  98, Windows XP, 
Windows 7, Linux”
Dnia 14-02-2011r w załączniku nr 2 zadanie nr 1 Wymagania ogólne do SIWZ w pkt. 7 otrzymuje 
nowe brzmienie:
„Oprogramowanie  Aplikacyjne  funkcjonujące  na  platformy  systemowe:  Windows  XP,  Windows  7, 
Linux”

W załączniku nr 2 zadanie nr 1 Wymagania ogólne do SIWZ w pkt. 10 było:
„Oprogramowanie narzędziowe posiada możliwości łatwej migracji systemu do nowych technologii.”
Dnia 14-02-2011r w załączniku nr 2 zadanie nr 1 Wymagania ogólne do SIWZ w pkt. 10 otrzymuje 
nowe brzmienie:
„Oprogramowanie narzędziowe posiada możliwości migracji systemu do nowych technologii.”

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.

Odpowiedzi do zapytań dot. Zał. nr 2 do siwz Zadanie 1:
Ad. 1 Zamawiający wykreśla w „Wymagania ogólne” w pkt. 7 „Windows 98”. Pozostały opis pozostaje 

bez zmian.
Ad. 2. Zamawiający wykreśla w „Wymagania ogólne” w pkt. 10 „łatwej”. Pozostały opis pozostaje bez 

zmian.
Ad. 3 Ewidencja obrotu materiałowego tj.: ewidencjonowanie przychodów i rozchodów, generowanie 

zestawień.
Ad. 4 Tak.
Ad. 5. Nie. 
Ad. 6  Firewall z funkcjonalnością rutera.
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