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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/10/2010
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 zadania nr 1 „Moduł obsługi windykacji” w pkt. 8 i 11 było:
8. Możliwość automatycznego generowania scenariuszy spłaty należności wraz z należnymi 

odsetkami  przy  określonych  warunkach  porozumienia  świadczeniodawcy  z  płatnikiem: 
ilość rat, terminy rat, kwoty rat

11. Możliwość przypisania wskaźników procentowych do zadanych przedziałów czasowych 
wymagalności  służących  do  naliczania  rezerw  na  należności  wymagalne,  w  celu 
późniejszej prawidłowej prezentacji należności w bilansie.

W załączniku nr 2 zadania nr 1 „Moduł obsługi windykacji” wykreśla się pkt. 8 i 11.

W załączniku nr 2 zadania nr 1 „Wymagania ogólne” w pkt. 8 było:
8. Oprogramowanie narzędziowe, przy pomocy którego wytworzono aplikacje, jest jednolite 

dla wszystkich aplikacji i dostępne na rynku od co najmniej 5 lat.
W załączniku nr 2 zadania nr 1 „Wymagania ogólne” pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
8. Oprogramowanie narzędziowe, przy pomocy którego wytworzono aplikacje, dostępne na 

rynku od co najmniej 5 lat.

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. Oprogramowanie narzędziowe, przy pomocy którego wytworzono aplikacje, dostępne 

na rynku od co najmniej 5 lat.
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Ad. 2. Zamawiający dopuszcza także wiodących na rynku dostawców pakietów CASE.
Ad.  3.  Zamawiający  wymaga  oprogramowania  narzędziowego  posiadającego  możliwości 

migracji systemu do nowych technologii.
Ad. 4. Opis parametrów zawarty jest w SIWZ.
Ad. 5. Nie
Ad. 6. Rozwiązania techniczne Zamawiający pozostawia Wykonawcy.
Ad. 7. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 8. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 9. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 10. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad. 11. Zgodnie z opisem Wymagania ogólne pkt.6.
Ad.  12.  Zamawiajacy  wymaga  oprogramowanie  Aplikacyjne  funkcjonujące  na  platformy 

systemowe:     Windows XP, Windows 7, Linux
Ad. 13. tzn. wielosesyjna.
Ad. 14. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji dla części białej i szarej.
Ad. 15. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 16. Wymagana jest spłata zadłużenia gotówką w kasie.
Ad. 17. Zamawiający zamierza używać dwie kasy fiskalne (Kasa, Dział Żywienia).
Ad. 18. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 19. W części administracyjnej będzie min. 30 użytkowników. Licencje wg siwz.
Ad. 20. Tak
Ad. 21. System zapewnia poprawną jednoczesną prace 150 użytkowników.
Ad. 22. Pliki dbf
Ad. 23. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 24. Zamawiający wymaga wg zapisu w projekcie umowy.
Ad. 25. Zamawiający wymaga wg zapisu w projekcie umowy.
Ad. 26. Dopuszcza.
Ad. 27. Oprogramowanie narzędziowe, przy pomocy którego wytworzono aplikacje, dostępne 

na rynku od co najmniej 5 lat.
Ad. 28. Zamawiający w „Moduł obsługi windykacji” wykreśla pkt. 8 i 11.
Ad. 29. Zamawiający wymaga wg zapisu w projekcie umowy.
Ad. 30. Wyniki testów dotyczą każdego wymaganego procesora.
Ad. 31. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

 
                                                         Podpisał: 
                                                                                                                  Dyrektor 
                                                                             Samodzielnego Publicznego 
                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej
                                                                                    w Parczewie
                                                                               mgr  Janusz Hordejuk
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