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Pytania i odpowiedzi do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: 

 

 

„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie 

gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w 

Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku” 

 

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury 

oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz 

integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach 

umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 
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W związku ze złożeniem pytań ww. postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Kliniczny asystent medyczny 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie tabletu medycznego bez powłoki gumowej spełniającego pozostałe parametry 

podstawowe. 

 

Odpowiedź 1: 

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie o ile spełni ono wymagania odporności na upadek z 

wysokości przewidzianej w OPZ. 

 

Pytanie nr 2 

Kliniczny asystent medyczny 2 szt. 

Tablet w wersji dla służby zdrowia jest przygotowany do Szpitala. Nie posiada charakterystyki dla 

warunków nasłonecznionych. 

W związku powyższym prosimy o dopuszczenie urządzenia spełniającego parametr ekranu LCD o 

parametrach do 500cd/m2 przepuszczalnej i 6500cd/m2 odblaskowej jasności. 

 

Odpowiedź 2: 

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3 

Kliniczny asystent medyczny 2 szt. 

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń z aktywną kartą SIM 3G, co może oznaczać 

zobowiązanie finansowe z operatorem dostarczającym taką usługę. 

Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu. 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający zamawiając system musi przewidzieć łączność dla urządzenia medycznego na okres 

trwałości projektu. W związku z powyższym zamawiający przewidział tą łączność w oparciu o VPN 

poprzez publiczny APN sieci 3G terminowany na urządzeniu routerze internetowym w placówce. 

Zamawiający wymaga dostarczenia karty SIM z abonamentem opłaconym na okres 5 lat, z 

abonamentem odnawianym na 5 lat lub karty prepaid. Zamawiający wyraża też gotowość do 

wdrożenia alternatywnego bezprzewodowego systemu łączności z urządzeniem 

 

Pytanie nr 4 

Czytnik kodów kreskowych 

Zasięg urządzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym, np. poprzez 

interfejs Bluetooth. 

Producenci czytników bezprzewodowych podają zasięg czytnika w „ polu widzenia”. Każdy element 

tworzący przestrzeń i ograniczający funkcjonalność technologii Bluetooth wpływa na działanie 

czytnika bezprzewodowego w inny sposób. Ważny jest rodzaj materiału, jego struktura, grubość, 

szerokość, wysokość. W związku z faktem iż niezwykle ciężko będzie doprecyzować standard 
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przestrzeni w jakich warunkach będzie pracował czytnik prosimy o dopuszczenie urządzenia o 

wyłącznie: zasięgu: 100m w terenie niezabudowanym. 

 

Odpowiedź 4: 

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 5 

Drukarka do opasek na rękę 

Opaski zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci pakowane są w inny sposób. Ze specyfikacji nie wynika 

jasno czy zamawiający ma na myśli rolki/kasetki czy może zbiorcze kartony z opaskami. Prosimy o 

doprecyzowanie ile co najmniej pojedynczych szt. opasek dla dzieci i ile co najmniej sztuk opasek dla 

dorosłych wymaga dostarczyć zamawiający. 

 

Odpowiedź 5: 

Zgodnie z OPZ. 

 

Pytanie 6.  
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ Część 3a. – Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, tabela 

„Switch warstwy core/serwerowy”, element „Minimalne wymagania sprzętowe”: 

Wymaganie:  

„Porty SFP modułów muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 

1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, 1000BASE-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb 

Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBASE-SR, 10GBASE-

LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER oraz modułami optycznymi GE (1000BASE-SX, 1000BASE-

LX/LH, 1000BASE-ZX, 1000BASE-BX).” 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu dotyczącego zastosowania modułów optycznych zamiennie 

SFP CWDM lub DWDM? 

 

Odpowiedź 6: 

Tak, Zamawiający dopuści taką możliwość. 

 

Pytanie 7.  
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ Część 3a. – Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, tabela 

„Switch warstwy core/serwerowy”, element „Minimalne wymagania sprzętowe” 

Wymaganie:  

„Urządzenie musi posiadać (w czasie wdrożenia projektu) wsparcie sprzętowe i obsługę standardu 

IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach dostępowych 10/100/1000.” 

Czy Zamawiający dopuści w zamian wsparcia standardu 802.1ae alternatywną metodę szyfrowania 

ruchu na urządzeniach podłączonych do portów dystrybucyjnych przełącznika? 

 

Odpowiedź 7: 

Tak, Zamawiający dopuści taka metodę. 

 

Pytanie 8.  
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ Część 3a. – Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, tabela 

„Switch warstwy core/serwerowy”, element „Pozostałe funkcje”:  
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Wymaganie:  

„Urządzenie musi zapewniać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 

FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router 

Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci 

(DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard).” 

Czy Zamawiający dopuści alternatywne mechanizmy bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci  nie gorsze 

niż wymagane rozwiązania? 

 

Odpowiedź 8: 

Tak, Zamawiający dopuści alternatywne mechanizmy bezpieczeństwa jeżeli są równowazne. 

 

Pytanie 9.  
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ Część 3a. – Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, tabela 

„Switch warstwy core/serwerowy”, element „Pozostałe funkcje”:  

Wymaganie:  

„Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w 

systemie.” 

Czy Zamawiający dopuści wariant w którym skrypt jest uruchamiany przez operatora w odpowiedzi 

na zdarzenie? 

 

Odpowiedź 9: 

Tak, Zamawiający dopuści taki wariant. 

 

Pytanie 10.  
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ Część 3a. – Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, tabela 

„Switch warstwy core/serwerowy”, element „Quality of Service (QoS) ”:  

Wymaganie:  

„Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej 

klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting).” 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie ograniczające pasmo z dokładnością do 64Kbps?  

 

Odpowiedź 10: 

Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 

W związku z tym, iż powyższe pytania są istotne w stosunku do zamówienia, Zamawiający przedłuża 

termin złożenia ofert do dnia 15 maja 2014 r. 


