Jastrzębie-Zdrój, 11.07.2014r.
DZP/38/382-26/14
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
zintegrowanego
systemu
informatycznego
wspomagającego
zarządzanie
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
(DZP/38/382-26/14)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 8
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1
W SIWZ, rozdz. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCÓW, pkt 7.8. ppkt 6) Zamawiający wymaga:
7.8. Do oferty należy dołączyć również takie dokumenty jak:
(…)
6) wypełniony załącznik nr 12 do SIWZ Wymagania dla pakietu 2.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wypełnić załącznik nr 12? Zamawiający
w załączniku nr 12 określił, które funkcjonalności wymagane są na próbce.
Odpowiedź:
W Załączniku nr 12 Zamawiający określił wymagane funkcjonalności, które powinien spełnić
Wykonawca. Funkcje opisane w załączniku słowem „TAK” wymagamy przy prezentacji w próbce.
Pozostałe wymagamy również i Wykonawca powinien oświadczyć czy je spełnia wpisując słowo
„TAK” lub „NIE”.
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie jakie funkcjonalności ma posiadać zaoferowany przez Wykonawcę system
ERP skoro załącznik nr 12 ogranicza się do następującego opisu systemu ERP:
5.3. Część administracyjna (system ERP) Zintegrowanego Systemu Informatycznego
a) Finanse księgowość
powyższe wiąże się również z wymogiem pkt 7.10 SIWZ ppkt 1)
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadając wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w ofercie:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.),
z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy.
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W jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
Zamawiajacego skoro nie zna tych wymagań.
Odpowiedź:
W Załączniku nr 12 pkt 5.3. nie ma wymagań dotyczących systemu ERP, gdyż nie jest on
przedmiotem zamówienia. Zamawiający zawarł wymagania dotyczące migracji posiadanego
systemu ERP w Załączniku nr 18.
Pytanie 3
Prosimy o uaktualnienie ogłoszenia o zamówieniu o zmieniony warunek udziału w postępowaniu.
W dniu 17 czerwca Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ, jednak nie zmienił dotychczas
zapisów warunku udziału w postępowaniu w ogłoszeniu. Dodatkowo zmianie warunku udziału
w postępowaniu publikowanym w ogłoszeniu musi towarzyszyć zachowanie terminu z art. 12 a ust.
2. Obecne zaniechania Zmawiającego narażają go na tzw. korekty finansowe, zaś Wykonawcy nie
maja pewności jakie są właściwe warunki udziału w postępowaniu co może prowadzić do jego
unieważnienia, jeśli wskazane uchybienia nie zostaną usunięte.
Odpowiedź:
Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w dniu 17.06.2014 r. do SIWZ znajdują
odzwierciedlenie w ogłoszeniu przesłanym przez Zamawiającego w tym samym dniu w celu
publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.06.2014 r. Termin został
zachowany zgodnie z art. 12a ust. 2 Ustawy PZP.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.”
Z poważaniem
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