Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

BZP.38.382-24.20.19

Jastrzębie – Zdrój, 27.06.2019r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup, dostawę i montaż systemu kolejkowego w ramach projektu: „Poprawa
jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej
specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju” (BZP.38.382-24.19).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.06.2019r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pkt. VIII ppkt. 9 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ:
W związku z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 25.06.2019r., prosimy o potwierdzenie, iż
wymagane oświadczenie producenta systemu medycznego o możliwości zintegrowania
oferowanego przedmiotu zamówienia z posiadanym przez Zamawiającego systemem
medycznym KS-SOMED firmy Kamsoft S.A. należy złożyć wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie
wymaga złożenia do oferty oświadczenia producenta systemu medycznego o możliwości
zintegrowania oferowanego przedmiotu zamówienia z posiadanym przez Zamawiającego
systemem medycznym KS-SOMED firmy Kamsoft S.A. Ponadto, Zamawiający informuje, że
weryfikacja integracji zamontowanego i zainstalowanego przedmiotu zamówienia zostanie
dokonana na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W związku z
powyższym Zamawiający na postawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ poprzez
usunięcie z Rozdziału VIII pkt. 9 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ następującego zapisu:
„9. Oświadczenie producenta systemu medycznego o możliwości zintegrowania oferowanego przedmiotu
zamówienia z posiadanym przez Zamawiającego systemem medycznym KS-SOMED firmy Kamsoft S.A.”
Pytanie nr 2 dot. Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ:
Prosimy o sprostowanie zapisów Formularza Asortymentowo-Cenowego, tj:
„DRUKARKA TERMICZNA Szybkość mechanizmu wydruku … [km] (min.160 km)” – czy
Zamawiający wymaga podania prędkości wydruku czy też wytrzymałości mechanizmu
wydruku, na co wskazuje podana wartość minimalna tj. 160 km? W przypadku prędkości
wydruku wartość podaje się w mm/s.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pkt. 4 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w
kolumnie „Nazwa Producenta, model oraz parametry oferowanego przedmiotu zamówienia”
zmienia zapis z:
Nazwa Producenta, model oraz parametry
oferowanego przedmiotu zamówienia

Lp.
4.

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szybkość mechanizmu wydruku………...…………[km]
(min. 160 km)

który otrzymuje nowe brzmienie:
Nazwa Producenta, model oraz parametry
oferowanego przedmiotu zamówienia

Lp.
4.

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szybkość mechanizmu wydruku……...…………[mm/s]
(min. 160 mm/s)

Pytanie nr 3 dot. Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ:
Prosimy o sprostowanie zapisów Formularza Asortymentowo-Cenowego, tj:
„SERWER: Ilość zastosowanych procesorów serwerowych (rdzeń) … (min. 2 szt.)” – czy należy
podać liczbę procesorów zainstalowanych w serwerze, czy liczbę rdzeni w
procesorze?
„Wielkość procesora serwerowego (cache) … [GB] (min. 8 MB)” – pojemność pamięci
cache podaje się w MB, prosimy zatem o zmianę jednostki w formularzu z GB na
MB?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pkt. 5 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w
kolumnie „Nazwa Producenta, model oraz parametry oferowanego przedmiotu zamówienia”
zmienia zapis z:
Lp.

Nazwa Producenta, model oraz parametry oferowanego
przedmiotu zamówienia
PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.

Ilość zastosowanych procesorów serwerowych (rdzeń)………
(min. 2 szt.)
Wielkość procesora serwerowego (cache) …...……………[GB]
(min. 8MB)

który otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

Nazwa Producenta, model oraz parametry oferowanego
przedmiotu zamówienia

5.

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Ilość rdzeni w procesorze……………………
(min. 2 szt.)
Wielkość procesora serwerowego (cache) …...…………[MB]
(min. 8MB)

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia w treści SIWZ, następujące
zapisy:
a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Zakup, dostawę i montaż systemu kolejkowego w ramach projektu: „Poprawa
jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej
specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju” (BZP.38.382-24.19)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.06.2019r. godz. 10:30”
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Zakup, dostawę i montaż systemu kolejkowego w ramach projektu: „Poprawa
jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej
specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju” (BZP.38.382-24.19)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.07.2019r. godz. 10:30”
d) w pkt. 11.4. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 28.06.2019r., do godziny 10:00.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 05.07.2019r., do godziny 10:00.
e) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 28.06.2019r., o godzinie 10:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej na I piętrze, pokój
A21 w dniu 05.07.2019r., o godzinie 10:30.
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin
otwarcia ofert z dnia 28.06.2019r. na dzień 05.07.2019r., wobec czego, na podstawie art. 38 ust. 4a
zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 27.06.2019r.;
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 27.06.2019r;
- SIWZ po zmianach z dnia 27.06.2019r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 27.06.2019r.
Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.
Z poważaniem
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